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0ll ift lltl6TSKå KWTK0h6ITÉppft.

Af

Martin Johansson.

Lum om kyrkan har allt ifrån reformationstiden utgjort en ständig

tvistepunkt mellan romerske katoliker å den ena sidan och luthera

ner å den andra. Inom de senares egen krets rådde deremot ifrån

början en nästan fullkomlig öfverensstämmelse i detta stycke. Åt

minstone var man med afseende på bestämmandet af kyrkans be

grepp så ense, att Luther i de schmalkaldiska artiklarne ansåg sig

kunna utropa: "Es weiss, Gott Lob, ein Kind von sieben Jahren

Was die Kirche sei.” Förhållandena hafva sedermera förändrats.

Särskilt har från medlet af innevarande århundrade inom den luther

ska kyrkan pågått en ännu icke afslutad strid angående läran om

kyrkan, en strid, vid hvilken de olika lägren skilja sig från hvar

*ndra särskilt genom de olika sätt, på hvilka man bestämmer sjelfva

kyrkans begrepp. Och det egendomliga vid denna strid är att kam

Pen till mycket väsentlig del blifvit förd mellan sådane teologer,

hvilka å ömse sidor öfver hufvud taget vilja ganska strängt fasthålla

den lutherska kyrkans bekännelse. Män, sådane som Harless, Har

nack, Höfling, Thomasius och Philippi å den ena samt Kliefoth,

*lmeyer, Vilmar och Kahnis å den andra sidan, pläga ju alle

***n räknas till de ypperste bland samtidens bekännelsetrogna

teologer. Och dock synes mellan de båda sidorna en oförenlig mot

** *ga rum just med afseende på det, hvarom man inom den lu

therska kyrkan vid dess grundläggning var ense, nämligen kyrkans

begrepp.

Denna egendomliga företeelse kan utan tvifvel hafva mer än en

förklaringsgrund. På de olika möjligheterna i detta afseende tänka

vi icke här inlåta oss. Det blott vilja vi påpeka, att man ofta nog

velat förklara den förefintliga striden genom att hänvisa till sjelfva

l
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det lutherska kyrkobegreppet, sådant detta vid reformationen bestäm

des. Och om man aprioriskt betraktar saken, måste man ju erkänna,

att detta kyrkobegrepp kan hafva varit sådant, att det gör en strid

mellan lutheraner angående kyrkans begrepp ganska förklarlig. Det

ligger inom tänkbarhetens område, att det ursprungligt lutherska

kyrkobegreppet varit så allmänt och obestämdt, att senare teologer,

som närmare ville bestämma kyrkans begrepp, kunde för de mest

olika uppfattningar finna rum inom det lutherska kyrkobegreppets

vida ram. Möjligt vore ock att den ursprungliga öfverensstämmelsen

mellan den lutherska kyrkans grundläggare med afseende på kyrkans

begrepp varit mera inbillad och skenbar än verklig, med andra ord,

att det ur-lutherska kyrkobegreppet visserligen i dess största allmän

het varit gemensamt för reformationens män, men, så snart det gälde

ett närmare bestämmande af dess innehåll, af olika personer vid olika

tillfällen eller till och med af samma personer och vid samma till

fälle blifvit så olika bestämdt, att man äfven af sådan anledning i

sjelfva verket kunde anse de mest olika, ja motsatta kyrkobegrepp

stå i öfverensstämmelse med det ursprungligt lutherska. Och äfven

om det lutherska kyrkobegreppet varit både ganska bestämdt fixeradt

och tillika konstant, är det ju möjligt att dess öfverensstämmelse

med den heliga skrift kunde vara mycket tvifvelaktig, i hvilket fall

det vore ganska naturligt, om äfven lutherske teologer, hvilka dock

i första hand böra vara skriftteologer, kunde komma att med afse

ende på kyrkans begrepp dela sig i tvänne läger, af hvilka det ena

ansåg sig med skriften kunna förena det lutherska kyrkobegreppet,

det andra åter trodde sig böra på grund af skriften uppgifva samma

kyrkobegrepp. I alla dessa händelser vore det ganska förklarligt,

att just mellan lutheraner en så häftig strid angående kyrkans be

grepp kunnat uppstå; men dermed vore ock gifvet att det ur-luther

ska kyrkobegreppet varit på ett eller annat sätt otillfredsställande

och derföre behöfde underkastas en grundlig revision.

Emellertid är det ju ock tänkbart, att det lutherska kyrkobegrep

pet icke har någon skuld i den konflikt, som sålunda mellan lutherske

teologer uppstått. Sagda kyrkobegrepp kan ju vara såväl bestämdt och

motsägelselöst som skriftenligt, och striden detta oaktadt uppkomma

och fortgå, om ej af annan orsak, så måhända blott derföre att mången

ej kommit till fullständig insigt i hvarken det lutherska kyrkobegrep

pets verkliga gestalt ej heller det förhållande, som äger rum mellan

detta kyrkobegrepp och den heliga skrift. Och under sådana förhållan

den måste hvarje närmare undersökning af det lutherska kyrkobegreppet

i nu antydda riktningar hafva ett ganska stort intresse. Sådana un

s
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dersökningar hafva ock mer än en gång blifvit anstälda. Vi tro

dock, att fältet ännu ej blifvit så genomforskadt, att icke rum finnes

för ytterligare bearbetningar. Särskilt synes det oss som om plats

ännu förefunnes för en något utförligare, enhetlig framställning af det

historiskt gifna lutherska kyrkobegreppet såväl som för en närmare

biblisk exegetisk pröfning af detsamma. Att i dessa afseenden fylla

ett i vår tanke förefintligt behof är hufvudsyftet med denna afhand

ling. Och i öfverensstämmelse med här ofvan gjorda antydningar vilja

vi så behandla vårt ämne, att vi I) undersöka hvilket det lutherska

kyrkobegreppet är; II) tillse huruvida detta kyrkobegrepp håller stånd

inför en skriftenlig dogmatisk granskning.

L.

En undersökning, som har till syfte att uppvisa hvilket det lu

therska kyrkobegreppet är, måste till en början fastställa de källor,

ur hvilka man har att hemta detta begrepp. Dessa källor måste i

första hand vara de bekännelseskrifter, hvilka för den lutherska kyr

kan äro egendomliga. Genom dessa skrifter har nämligen den luther

ska kyrkan blifvit hvad hon är; genom dem har hon begränsat sig

både till höger och venster, så väl mot de romerske å ena sidan, som

mot de reformerte och sekterna å den andra. Om derföre en åskåd

ning beträffande den ena eller den andra dogmatiska punkten fram

träder med anspråk att vara luthersk, måste hon alltid finna sig i

en pröfning af detta anspråk just från de lutherska bekännelseskrif

ternas sida. Vi sakna icke skäl att här betona denna, som det

kunde synas, obestridliga sats. Likasom det i allmänhet ej är ovan

ligt att dogmatiska meningar framträda, hvilka göra anspråk på att

utgå från en evangeliskt luthersk ståndpunkt, men dock vid närmare

undersökning befinnas vara icke blott icke lutherska utan rent af

stridande mot den genuina lutherdomen, så har detta äfven skett

med läran om kyrkan. Här är ännu ej platsen att till sådana me

ningar taga närmare hänsyn. Vi påpeka blott deras förefintlighet

som ett faktum, hvilket manar oss att äfven i fråga om kyrkobe

greppet först efter en verklig undersökning såsom lutherskt antaga hvad

som sig så benämner. Och en sådan undersökning måste utgå från

just de skrifter, i och genom hvilka den lutherska kyrkan såsom sådan

konstituerat sig. – Vi hålla emellertid före, att svaret på frågan efter
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det lutherska kyrkobegreppet icke kan framstå i full bestämdhet och

åskådlighet, med mindre vi äfven tillse, hvilket det kyrkobegrepp var,

som gjorde sig gällande i de privata skrifterna af de män, genom

hvilka den lutherska reformationen kom till stånd. Då de mest

framstående af dessa män ej allenast stodo i spetsen för den rörelse

på andens område, hvilken i våra bekännelseskrifter fann sin dogma

tiska fixering, utan äfven sjelfva till större delen författat dessa be

kännelseskrifter, måste de yttranden, man i deras enskilda skrifter

finner angående den sak, hvarom fråga är, vara af den största be

tydelse såsom i alla händelser underlättande en riktig och åskådlig

uppfattning af bekännelseskrifternas lära. Vi anse oss emellertid

nödgade att vid valet af de skriftställare, hvilkas arbeten vi i nu

ifrågavarande riktning vilja rådfråga, ålägga oss en begränsning. Och

gränsen är i detta stycke ej särdeles svår att finna. Såsom dess

namn antyder, utgår den lutherska reformationen, menskligt att tala,

till en högst väsentlig del från en enda man, Luther. På den kyrka,

som efter honom benämnes, har han på ett så genomgående sätt satt

sin prägel, att lutherdomen öfver hufvud icke kan rätt begripas, med

mindre man lärt känna Luther sjelf. Men jemte honom framstår

äfven en annan man, Melanchthon, hvilken åtminstone så till vida

skiljer sig från alla de öfriga reformationens banerförare, att han

mera än någon annan gifvit dogmatisk formulering åt de idéer, dem

Luther på ett mera genialiskt intuitivt än formelt vetenskapligt sätt

uttalade. Luthers och hans medhjelpare Melanchthons enskilda skrif

ter skola derföre i förening med kyrkans bekännnelseskrifter kunna

gifva oss ett fullt tillförligt svar på frågan efter det kyrkobegrepp,

som är det genuint lutherska.

Innan vi nu inlåta oss på en undersökning af det kyrkobegrepp,

som uttalas i de nu angifna källorna, må vi, för att förstå det lu

therska kyrkobegreppet, erinra oss grunddragen af det kyrkobegrepp,

som inom den romerska kyrkan var det herskande vid tiden för re

formationens framträdande. Vi hafva då att märka, att den romer

ska kyrkan icke egentligen ägde något symboliskt bestämdt kyrko

begrepp. Utöfver de ekumeniska mötenas minst sagdt outvecklade

bestämningar i fråga om kyrkans väsen hade man ingen såsom dogm

fixerad åsigt i frågan. Åfven den skolastiska teologien hade åtmin

stone i allmänhet icke någon särskild locus de ecclesia. Detta oak

tadt kan man dock tala om en viss uppfattning af kyrkans väsen,

som inom den romerska kyrkans praxis under medeltiden och sär

skilt vid tiden närmast före reformationen gjorde sig gällande, och

hvilken sedan fick sin symboliska bestämdhet just i kampen mot den
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reformation, som framför allt i kyrkobegreppet brutit med det be

stående. För detta romerska kyrkobegrepp var det till en början

egendomligt, att alla de, som tillhörde den yttre kyrkliga organisa

tionen, äfven ansågos såsom kyrkans verkliga medlemmar eller såsom

verkliga lemmar i den lekamen, hvars hufvud Kristus är, under det

att å andra sidan de, som icke tillhörde denna yttre kyrkliga orga

nisation, ej betraktades såsom lemmar i Kristi lekamen. Om ock äf

ven under medeltiden ej blott hos reformationens förelöpare utan ock

hos mer än en af den romerska kyrkans män ansatser finnas till ett

annat betraktelsesätt, enligt hvilket man dels skilde mellan olika

medlemmar af det bestående kyrkosamfundet och ansåg endast de i

sann mening troende vara kyrkans rätta och äkta medlemmar, dels

erkände möjligheten af att vara en lem i Kristi lekamen och sålunda

en sann medlem af hans kyrka, äfven om man ej stode i förbindelse

med det yttre, organiserade samfundet *), var dock den allmänt gängse

läran i ifrågavarande stycke den ofvan framstälda. I öfverensstäm

melse härmed är det ock som Catechismus Romanus bestämdt utta

lar såväl, att både goda och onda menniskor äro kyrkans verkliga

medlemmar, som den grundsatsen, att utom detta yttre kyrkliga sam

fund ingen frälsning finnes *). – Ett annat grunddrag i det romer

ska kyrkobegreppet var den stora betydelse, som dervid tillmättes

presterskapet. Till kyrkan hörde visserligen alla döpta kristna, som

ej exkommunicerats, men kyrkans egentliga kärna utgjordes dock af

presterna. Hela organismen af presterliga ämbetsinnehafvare utgjorde

den bättre, snart sagdt egentliga, beståndsdelen af kyrkan; laici

voro mera att betrakta såsom föremål för kyrkans d. v. s. presternas

verksamhet än såsom väsentliga moment i kyrkans begrepp. Och

*) Jfr. Thomasius, Christi Person u. Werk III, 2, 384; Plitt, Einleitung

in die Augustana II, 208; J. Delitzsch, Lehrsystem der römisch. Kirche I,

s. 29. Äfven inom den gamla kyrkan hade kraftiga röster höjt sig mot

den redan då temligen allmänna åsigten att alla, som hörde till det yttre

kyrkliga samfundet, äfven voro verkliga medlemmar af den sanna kyrkan.

Cyrillus Alex., Augustinus och Hieronymus representera i detta afseende å

sigter, som först genom reformationen kommo till seger och allsidig dog

matisk utveckling. Jfr. Thomasius, a. a. s. 381 f. samt Trebitz, Das Wesen

der Kirche, s. 18 f.

*) ”Bonos igitur et improbos ecclesia complectitur, – – im quam sen

tentiam scriptum est illud Apostoli: Unum corpus et unus spiritus.” Cat.

Rom., Antwerpiæ 1601; I, 10, 6. ”Universalis etiam ob eam caussam

dicitur (ecclesia), quod omnes, qui salutem æternam consequi cupiunt, eam

tenere et amplecti debeant, non secus ac qui Arcam, me diluvio perirent,

ingressi sunt”; ibm. I, 10, 13,
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den betydelse, som sålunda åtminstone praktiskt tillskrefs prester

skapet i allmänhet, då det gälde att bestämma kyrkans begrepp,

öfverfördes i all synnerhet på de egentligen regerande presterna.

”Prælati ecclesiæ dicuntur ecclesia, quia repræsentant eam et sub

ditos suos”, säger Eck i sin enchiridion locorum communium *). Bland

prelaterna åter framstod, såsom representanten för och herskaren

öfver dem alla, påfven i Rom, hvilken redan af Thomas Aquinas be

tecknats såsom "caput totius ecclesiæ”*). Roms påfve var sålunda

den kyrkliga enheten förkroppsligad; han kunde i rätt egentlig me

ning, i analogi med den bekante franske despoten, säga: ”kyrkan,

det är jag.” – Med detta sammanhänger ett tredje grunddrag i det

romerska kyrkobegreppet, nämligen det sätt, på hvilket kyrkans be

stämmelse att vara en anstalt för frälsningens förmedling framställes.

Ej nog att denna sida af kyrkobegreppet har en allt annat beher

skande betydelse. Kyrkan är ock i den mening en dylik anstalt, att

det omedelbara lifsförhållandet mellan individen och Herren träder till

baka. Såsom apostlarne förmedlat frälsningen för sin tids menniskor,

så skulle deras efterträdare i alla tider, d. v. s. prester och bisko

par, med påfven i spetsen, vara de kanaler, genom hvilka den gu

domliga nåden skulle tillflyta menniskorna och utan hvilkas förmed

ling ingen frälsning stod att vinna *). Och ej blott frälsningsförmed

lare utan äfven lagstiftare med snart sagdt gudomlig makt och myn

dighet skulle presterne, särskilt prelaterne, vara i förhållande till

kyrkans öfriga medlemmar"). Hvad prester och prelater = kyrkan,

bjudit, det var såsom Guds bud, och derefter hade de, som befunno

sig inom kyrkans område, att rätta sig vid risk af salighetens förlust.

Sådant var och sådant är i dess allmännaste grunddrag det ro

merska kyrkobegreppet. Vi tänka så mycket mindre här inlåta oss

på en kritik af detsamma som hela den följande framställningen torde

komma att visa, att den romerska uppfattningen af kyrkans begrepp

i väsentliga stycken är falsk och ohållbar. Detta var ock något som

ju längre dess mer blef klart för våra reformatorer, hvarföre de ock,

i samma mån de kommit till insigt derom, att missförhållandena inom

*) Anförd af Plitt, a. a. s. 210.

*) Thomasius, Dogmengeschichte II, 168.

*) Jfr. Cat. Rom. Præf. 4, der Herrens ord, Luk. 10, 16 utan alla in

skränkningar öfverföres på alla dem, "qui legitima successione docendi mu

nus obirent.”

*) Bellarmins bekanta ord: ”Sub regimine legitimorum pastorum ac præ

cipue unius Christi in terris vicarii” är alltid ett vigtigt moment i det ro

merska kyrkobegreppet.
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kyrkan ej kunde afhjelpas genom blott partiella reformer i lära och

författning, utan att man måste helt bryta med Rom, äfven vände

sig mot det, som i alla tider varit och ännu i dag är kardinalpunk

ten och principen i det romerska systemet, nämligen läran om kyr

kan. Att den lutherska reformationen här såsom annars ej förka

stade det goda och sanna, som innebars i de romerska doktrinerna,

skola vi mer än en gång få tillfälle att visa.

Då vi nu öfvergå till en framställning af det lutherska kyrko

begreppet, taga vi såsom skäligt är i första hand hänsyn till vår

vigtigaste bekännelseskrift, Confessio Augustana. Vi anmärka här

endast i förbigående, att Conf. Aug. på flera ställen (särskilt mot

slutet) begagnar ordet ecclesia, Kirche, för att dermed beteckna sär

skilda lokalförsamlingar. Det egentliga kyrkobegreppet, eller det som

skall angifva det lika och gemensamma för dessa lokalförsamlingar,

eller med andra ord kyrkans väsen, finna vi i konfessionens 7 och 8

artiklar. De äro af den grundläggande betydelse för det lutherska

kyrkobegreppet, att vi anse oss böra i deras helhet meddela dessa

artiklar*). -

Art. VII. ”Es wird auch gelehret, dass alle Zeit müsse eine

heilige christliche Kirche sein und bleiben, welche ist die Versammlung

aller Gläubigen, bei welchen das Evangelium rein gepredigt und die

heilige Sacrament laut des Evangelii gereicht werden. – Denn dieses

ist gnug zu wahrer Einigkeit der christlichen Kirchen, dass da ein

trächtiglich nach reinem Verstand das Evangelium gepredigt und die

Sacrament dem göttlichen Wort gemäss gereicht werden. Und ist

nicht Noth zu wahrer Einigkeit der christlichen Kirchen, dass allent

halben gleichförmige Ceremonien, von den Menschen eingesetzt, ge

halten werden, wie Paulus spricht Eph. 4, 5. 6.: Ein Leib, Ein

Geist, wie Ihr berufen seid zu einerlei Hoffnung euers Berufs, ein

Herr, ein Glaub, ein Taufe.”

Art. VIII. ”Item, wiewohl die christliche Kirch eigentlich nichts

anders ist, denn die Versammlung aller Gläubigen und Heiligen, je

doch dieweil in diesem Leben viel falscher Christen und Heuchler

sein, auch öffentliche Sünder unter den Frommen bleiben, so sind

die Sacrament gleichwohl kräftig, obschon die Priester, dadurch sie

gereicht werden, nicht fromm seind, wie denn Christus selbstanzeigt

Matth. 23, 2: Auf dem Stuhl Mosi sitzen die Pharisæer etc. – Der

") Vid citat ur bekännelseskrifterna använda vi i det följande alltid 3:e

uppl. af J. T. Müllers edition: ”Die Symbolischen Bücher der evangelisch

lutherischen Kirche."
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halben werden die Donatisten und alle andere verdammt, so anders

halten.”

Då vi nu gå att närmare betrakta innehållet i dessa båda ar

tiklar, vilja vi inledningsvis fästa uppmärksamheten på de ord, med

hvilka 7:e art. börjar, nämligen: ”dass alle Zeit müsse eine heilige,

christliche Kirche sein und bleiben.” Genom dessa ord har bekännel

sen uttalat, att den kyrka, hvars begrepp här skall framställas, allt

ifrån sin grundläggning under alla tider ägt bestånd, likasom hon ock

intill dagarnes ända skall fortvara. Och detta uttalande förtjenar

att särskilt påaktas. Det visar nämligen först, att våra reformato

rer, om de också ansågo sig böra annorlunda än förut skett be

stämma kyrkans begrepp, likväl ingalunda betraktade det objekt,

hvars begrepp skulle bestämmas, såsom något nytt, hvilket först i

och med protestantismen kom till stånd; en sann och verklig kyrka

hade äfven under medeltidens natt haft sin tillvaro. –Men de ifråga

varande orden ådagalägga ock det oberättigade i ett påstående, som

en af den lutherska kyrkans nyare dogmatici, Vilmar *), framstält,

att nämligen C. A., då hon i 7:e art. bestämmer kyrkans begrepp,

skulle utgå ifrån kyrkan i den fulländade gestalt, i hvilken hon vid

dagarnes ända skall gå sin herre till mötes, ett påstående, med hvil

ket V. söker från luthersk ståndpunkt försvara ett kyrkobegrepp,

hvilket väsentligen afviker från det, som framhålles i de nu ifråga

varande artiklarne af den augsburgiska bekännelsen. De orden ”alle

Zeit – – welche ist” etc. ådagalägga tydligen, att det icke är den

fulländade kyrkan, utan kyrkan sådan hon i alla tider är, som här

blifver föremål för konfessionens bestämmande.

Och om vi då fråga, huru C. A. i dessa artiklar bestämmer

denna kyrkas begrepp, blifver svaret först det, att kyrkan bestämmes

såsom varande alla sant troende kristnes samfund eller sammanfatt

ningen och föreningen af alla de menniskor, hvilka låtit föra sig till

en lefvande tro på Kristus. Denna hufvudbestämning är tydligen

uttalad redan genom de orden i 7:e art.: ”die Versammlung aller

Gläubigen” (lat. edit. ”congregatio sanctorum”). Hon upprepas se

dan ännu tydligare i den 8:e art., som säger att den kristliga kyrkan

”eigentlich nichts anders ist denn die Versammlung aller Gläubigen

und Heiligen” (lat. ed. ”congregatio sanctorum et vere credentium”).

Hon framgår äfven med otvätydighet af den motsättning, i hvilken

den 8:e art ställer den egentliga kyrkan till sådane menniskor, hvilka

blandat sig tillsamman med densamma utan att i sjelfva verket och

*) Dogmatik, II, s. 202.
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i egentlig mening höra till kyrkan (lat. ed. ”in hac vita multi hypo

critæ et mali admiæti sunt”*).

Men om C. A. sålunda bestämt kyrkan såsom varande samfun

det af alla sant troende menniskor, så finna vi lätt, att konfessionen

derigenom ställer sig i bestämd opposition mot det romerska kyrko

begreppet. Enligt detta omfattar kyrkan alla till det yttre kyrko

samfundet hörande kristne, vare sig att dessa äro verkligt troende och

helige eller icke; i motsättning härtill bestämmer C. A. kyrkan såsom

de sant troendes församling. Och när katolikerne bestämma kyrkan så

som egentligen bestående af kleresiet eller hela den yttre organismen

af presterliga ämbetsinnehafvare, säger C. A. att kyrkan icke är =

presterskapet; hon är de troendes församling. I det romerska kyrko

begreppet ingå visserligen både trosmomentet och församlingsmomen

tet; men tron förallmänligas till en yttre anslutning till det romerska

systemet samt den romerska organismen, och församlingsmomentet

tränges tillbaka af prestadömet. C. A. deremot förinnerligar tros

begreppet till en sann och lefvande tro och låter församlingsbegrep

pet komma till fullt erkännande. Och det positiva, enhetliga uttryc

ket för denna dubbla opposition mot det romerska kyrkobegreppet

lyder så, att kyrkan är de sant troendes församling.

Men hon är ock, enligt de nu föreliggande artiklarne, på samma

gång något mera. Vi hafva sett, hurusom den romerska kyrkan

starkt betonade, att kyrkan var den anstalt, genom hvilken frälsnin

gen öfverfördes till de enskilda individerna. En häremot svarande

bestämning äger äfven det lutherska kyrkobegreppet. Kyrkan är,

enligt Conf. Aug., icke blott de troendes samfund utan såsom sådant

äfven en anstalt för frälsningens förverkligande i verlden. Detta

ligger antydt i 7:e art:s ord: ”bei welchen das Evangelium rein ge

predigt und die heilige Sacrament laut des Evangelii gereicht wer

den.” Dessa ord hafva visserligen, enligt den förklaring, som i Apo

logien öfver dem gifves, närmast den betydelsen, att angifva de yttre

kännetecknen på förekomsten af den kyrka, hvilken blifvit bestämd

såsom de heligas samfund. Reformatorerne voro nödgade att med

dela sådana kännetecken. Romanismens kyrka sammanföll med den

*) Om Vilmar (a. a. II, 200) låter uttrycket admiæti antyda, att äf

vem de ogudaktige tänkas stå i ett inre förhållande till kyrkan, så torde

detta påstående få anses rätt besynnerligt. Vi meka icke, att de ogudaktige

tänkas stå äfven i ett inre förhållande till Guds församling, men svårligen

ligger detta antydt i ifrågavarande glosa, och af detta inre förhållande föl

jer ingalunda, hvad V. vill deraf såsom en konsequens draga, att mali och

hypocritæ äro kyrkans verkliga medlemmar.
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yttre kyrkliga institutionen; då nu C. A. stält sig i opposition mot

denna åskådning och betecknat kyrkan såsom de sant troendes för

samling, blef det nödvändigt att genom angifvandet af några yttre

kännetecken påpeka, hvar denna de troendes församling i verklighe

ten stod att finna. Om så ej skett, skulle man med skäl hafva kunnat

förebrå reformatorerne att de förflyktigat kyrkans begrepp, så att hon

ej kunde i den empiriska verkligheten uppvisas, m.a.o. att de, i mot

sats mot romanismens allt för mycket inom synlighetens område fal

lande kyrka, statuerat en helt osynlig sådan. Men de kännetecken

på kyrkans existens, som sålunda uppställas, äro på samma gång de

medel, genom hvilka kyrkan kommer till stånd och allt fort uppe

hålles och förökas. Vi se detta af 5:e art. i Conf. Aug.: ”Solchen

Glauben zu erlangen hat Gott das Predigtamt eingesetzt, Evange

lium und Sacrament gegeben, dadurch er als durch Mittel, den hei

ligen Geist giebt, welcher den Glauben, wound wenn er will, in de

nen, so das Evangelium hören, wirket.” Det ligger ock tydligen an

tydt i 8:e art:s ord att sakramenten (lat. ed. tillägger ”et verbum”)

äro verksamma (kräftig) äfven i ogudaktiges händer. Genom fram

hållandet af dessa medel såsom för kyrkan nödvändiga kännetecken,

har C. A. sålunda ock antydt att kyrkan är ett samfund, hvilket

genom dessa medel arbetar på sitt eget sjelfförverkligande, både så,

att de som äro kyrkans medlemmar i allt mera egentlig mening blifva

det och så, att allt flera dragas till trosgemenskapen med Kristus

och sålunda blifva kyrkans sanna medlemmar. Och om kyrkan så

lunda har att genom nådemedlen i trosgemenskapen stärka sina med

lemmar och att draga allt flera menniskor till denna gemenskap, så

är hon ock en anstalt för frälsningens förverkligande bland och hos

menniskorna.

Men om nu således kyrkan äfven enligt luthersk uppfattning

bestämmes såsom varande en frälsningsanstalt, så sker detta i en

helt annan mening och på ett helt annat sätt än hos de romerske.

Först har nämligen denna anstalt enligt hela den protestantiska stånd

punkten") ingalunda betydelsen af att så förmedla frälsningen, att

den ende medlaren mellan Gud och menniskor skjutes åt sidan, så

som händelsen blef inom den romerska kyrkan. Vidare var denna

frälsningsanstalt för protestantismen alls icke detsamma som en viss

yttre organiserad institution, hvilken till en yttre enhet sammanslöt

alla troende. Dessa utgjorde visserligen alla en enhet (”una sancta

ecclesia” säger uttryckligen den lat. ed. af 7:e art.), men denna en

*) Jfr. särskilt 4:e art. i C. A.
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het var till en början trons inre enhet, och det yttre band, som sam

manhöll dem alla och var för de troendes samfund på en gång ett

kännetecken och ett medel att uppträda såsom frälsningsanstalt, var

nådemedlens rätta bruk och icke likartade menskliga ceremonier (se

senare delen af art. 7), påbjudna af presterna, och följaktligen ej hel

ler sjelfva den presterliga, i Roms påfve kulminerande organismen.

Slutligen är att märka, att synpunkten af anstalt icke får den allt

beherskande betydelse vid bestämmande af kyrkans begrepp, som inom

den romerska kyrkan. Var inom den romerska kyrkan ej blott an

stalten fattad på ett oriktigt sätt utan tonvigten lagd på anstalten,

kyrkans, om vi så få uttrycka oss, objektiva sida, och detta så starkt

att begreppet af anstalt snart sagdt uppslukade begreppet af tros

gemenskap, så utgår deremot C. A. från trosbegreppet, från kyrkans

subjektiva sida, utan att derför undertrycka den objektiva eller be

greppet af anstalt, blott detta fattades på ett rätt sätt.

Kyrkan är sålunda, enligt den Augsb. bekännelsens bestämning,

föreningen af alla sant troende kristne och på samma gång en fräls

ningsanstalt, d. v. s. ett samfund, i hvilket nådemedlen rätt förval

tas, och hvilket genom nådemedlens förvaltande uppkommer, vidmakt

hålles och förökas. Den uppkomst och tillväxt, som sålunda kom

mer till stånd, kunna vi med ett bibliskt uttryck kalla uppbyggelse;

och med användande af detta ord kunna vi, för att uttrycka oss

kortare och mera sammanfattande, säga, att C. A. framställer kyr

kans väsen så, att hon är den genom nådemedlen sig sjelf uppbyg

gande föreningen af alla sanna kristna. Till undvikande af miss

förstånd vilja vi här blott tillägga, att detta icke är att fatta så,

som om kyrkan enligt luthersk åskådning skulle vara en produkt af

blott menskligt beslut och handlande. Detta kan så mycket mindre

vara bekännelsens mening, som den tro, hvilken utgör vilkor för med

lemskap inom kyrkan och konstituerar kyrkans väsen, är ett Guds

verk, och det dessutom är han, som gifvit de nådemedel, genom hvilka

kyrkan uppbygger sig (jfr. art. 5). Om bekännelsen uttalat ”dass

alle Zeit müsse eine heilige christliche Kirche sein und bleiben”, så

har hon kunnat göra detta endast i medvetandet af att kyrkan har

en gudomlig instiftelse och en fortfarande gudomlig verksamhet att

tacka för sin uppkomst och sitt fortbestånd.

Genom de nu framhållna bestämningarna har Augsb. Bek. ut

tryckt sin uppfattning af kyrkans väsen, eller det svar hon vill gifva

på frågan, hvad kyrkan egentligen är. Emellertid är bekännelsen,

såsom 8:e art. angifver, äfven medveten om att kyrkan, då hon i

verkligheten framträder, icke ter sig i den oblandade gestalt, som på
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ett mer eller mindre fullkomligt sätt uttrycker dess väsen. Vi säga

mer eller mindre fullkomligt, ty äfven den egentliga, väsentliga kyr

kan är derföre icke den fulländade kyrkan. Troslifvet är äfven hos

den sant troende mer eller mindre svagt, och nådemedelsförvaltningen

kan, om den ock är väsentligen riktig, dock vara behäftad med brister

och ofullkomligheter; detta är något, som, enligt hvad vi i det föl

jande få se, står i full öfverensstämmelse med luthersk lära. Men

den ofullkomlighet hos kyrkan såsom i verkligheten framträdande,

hvilken 8:e art. menar, är en annan. Då kyrkan framträder i verk

ligheten, framstår hon här i lifvet såsom en ”ecclesia mixta.” Denna

benämning förekommer visserligen icke i den ifrågavarande artikeln,

men den sak, som dermed betecknas, innehålles tydligt i det erkän

nandet, att ”in diesem Leben viel falscher Christen und Heuchler

sein, auch öffentliche Sünder unter den Frommen bleiben” eller, som

den latinska editionen uttrycker sig, ”multi hypocritæ et mali ad

miæti sint.” Det som föranledt bekännelsens författare att uppställa

hela denna artikel har varit donatistiska uppfattningar af kyrka och

ämbete. Reformatorerne hafva gent emot sådana uppfattningar sär

skilt velat framhålla, att nådemedlens kraft icke beror på den sub

jektiva sinnesbeskaffenheten hos deras förvaltare, utan att Herren,

till följe deraf att han instiftat ämbetet och befallt nådemedlens för

valtande (den lat. ed. har ”propter ordinationem et mandatum Chri

sti”), kan verka medelst ordet och sakramenten, äfven då dessa

handhafvas af ogudaktiga personer. Donatisterne förnekade detta och

ville hafva ett yttre kyrkosamfund, i hvilket inga ogudaktiga skulle

finnas hvarken bland lärare eller åhörare. Reformatorerne voro visst

icke likgiltiga för kyrkans renhet, något som särskilt visar sig af den

betydelse, de tillade icke blott löse- utan äfven bindenyckeln, men

de ansågo sig icke kunna bilda en ecclesia pura, och de behöfde det

icke heller, enär, enligt deras mening, nådemedlens kraft ej ytterst

var beroende af deras förvaltares fromhet eller ogudaktighet utan af

den gudomliga anordningen.

I det nu senast sagda framhålles icke någon direkt motsats mellan

de evangeliske och romerske, hvarföre ock de senare ej hade något

att mot den 8:e artikeln invända. I sjelfva verket ställer sig dock

den lutherska kyrkan genom denna artikel i motsättning såväl till Rom

som till donatister och med dem liktänkande. Trots den skenbara

olikheten, ja motsatsen, hade dock de romerske en mycket väsentlig

punkt i fråga om kyrkan gemensam med donatisterne. Å båda si

dorna utgick man nämligen derifrån, att kyrkans yttre gestalt måste

svara mot dess väsen, så att de som i den empiriska verkligheten voro

*



Om det lutherska kyrkobegreppet. 13

kyrkans medlemmar också skulle betraktas såsom väsentligen tillhö

rande kyrkan. Från denna utgångspunkt resonerade man å romersk

sida så, att eftersom inom det bestående yttre kyrkosamfundet fun

nos både fromma och ogudaktiga menniskor, borde kyrkans begrepp

så bestämmas, att både de ena och de andra ingingo såsom egent

liga medlemmar af kyrkan; å donatistisk sida åter förde samma ut

gångspunkt till det resonnemang, att eftersom inom det bestående

kyrkosamfundet fans en blandning af fromma och ogudaktiga, borde

det bestående samfundet förändras så, att det komme att omfatta

allenast de sanna kristna, hvilka voro de enda, som kunde betraktas

såsom kyrkans sanna och verkliga medlemmar. Den lutherska kyr

kan gaf den romerska rätt derutinnan, att man inom det yttre kyrko

samfundet måste lida både troende och otrogna, och erkände hos

donatisterna riktigheten af den satsen att kyrkans egentliga medlem

mar voro allenast de troende. Hvad hon hos de romerske ogillade

var, att de vid bestämmandet af kyrkans väsen förbisågo skilnaden

mellan dem, som voro kyrkans egentliga medlemmar, och dem, som

endast stodo i en yttre förening med kyrkan; hos donatisterne åter

ogillade hon, att de sökte från det yttre kyrkliga samfundet afskilja

alla, som ej voro i egentligaste mening kyrkans medlemmar. Till både

det ena och det andra drefs hon af sin uppfattning af förhållandet

mellan kyrkan till sitt väsen och kyrkan till sin empiriska förekomst,

en uppfattning, som ligger uttryckt i de båda satserna: kyrkan är

egentligen de troendes samfund, och: i detta lifvet inblanda sig ock i

kyrkan falska kristne, hycklare och uppenbara syndare.

Den nu anstälda undersökningen af den i Conf. Aug. innehållna

läran om kyrkan har sålunda ådagalagt, att kyrkan enligt denna be

kännelse kan sägas vara på en gång en congregatio sanctorum och

en corpus mixtum. Här kunde det nu synas som om bekännelsen

statuerat tvänne kyrkor. Och dock är detta ingalunda dess mening.

Kyrkan är, såsom vi redan sett, en enda, men denna ena kyrka blif

ver, då hon förverkligar sig i verlden, uppblandad med element, som

icke egentligen höra dit, men hvilka dock icke af menniskoögon kunna

med säkerhet åtskiljas från kyrkans äkta beståndsdelar, och hvilka

derföre inom kyrkan förblifva (”in diesem Leben unter den Frommen

bleiben” i 8:e art.). Den corpus mixtum, som sålunda uppstår, kan

visserligen äfven kallas kyrka, om ock den benämningen ej i dessa

artiklar förekommer "), men den kan detta icke såsom en corpus

*) Ordet ”eigentlich" i 8:e art. förutsätter dock att bekännelsen kunde

äfven åt den blandade hopen gifva benämningen kyrka, fastän detta ord

då tages i mindre egentlig bemärkelse.
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mixtum utan derföre att denna blandade hop uppstår i och med den

synliga företeelsen af den ena kyrkan, de troendes samfund.

Men likasom kyrkan enligt Conf. Aug. är en enda, så samman

faller ej heller den distinktion, som samma bekännelseskrift gör mel

lan kyrkan i egentlig och mindre egentlig bemärkelse, med skilna

den mellan en osynlig och synlig kyrka. Visserligen kan man säga,

att kyrkan till sitt väsen i flera afseenden, om hvilka vi längre

fram få tala, är osynlig, och att det yttre kyrkosamfundet har en

mera synlig prägel. Men å andra sidan är att märka, att äfven

kyrkan såsom de troendes samfund enligt Conf. Aug. måste träda i

dagen, uppenbara sig såsom synlig. Hörer det till kyrkans väsen att

uppbygga sig med ord och sakrament, så hörer det äfven till hennes

väsen att såsom synlig i verlden framträda. Det är ett från både

vänner och motståndare till det lutherska kyrkobegreppet ofta hördt

påstående, att den egentliga kyrkan enligt bekännelseskrifternas lära

skulle vara helt osynlig. Så hafva dock reformatorerne hvarken sagt

eller menat. Hvad de sagt och menat, är att kyrkan, när hon fram

träder såsom synlig, företer en gestalt, som står i oemotsvarighet mot

hennes väsen.

Innan vi lemna Conf. August., anse vi oss böra beröra ett afen

redan förut nämd dogmatiker, Vilmar *) framkastadt påstående, en

ligt hvilket de nu behandlade artiklarne i Conf. Aug. skulle af an

dra artiklar i samma bekännelseskrift erhålla en sådan belysning, att

man måste anse, att C. A. så till vida har ett annat kyrkobegrepp

än det, hvilket vi derur sökt uppvisa, att bekännelsens mening skulle

vara, att alla döpte äro verkliga medlemmar af kyrkan. Vi måste

på förhand antaga, att detta påstående saknar grund. Om 8:e art.

säger att kyrkan egentligen icke är annat än alla troendes försam

ling och mot desse sätter falske kristne etc., som blott äro admixti

ecclesiæ, så är det ganska osannolikt att bekännelsen skulle till den

grad sakna enhet och motsägelselöshet i åskådning, att hon i andra

artiklar kunde uttala eller åtminstone förutsätta ett kyrkobegrepp,

enligt hvilket alla döpte voro kyrkans sanna och verkliga medlem

mar. De artiklar, hvilka till förmån för sistnämda kyrkobegrepp af

Vilmar anföras, äro ock långt ifrån att bekräfta hans mening. Vi

anse icke nödigt, att i närmare detaljer uppvisa detta, så mycket

mindre som vår positiva framställning af det lutherska kyrkobegrep

pet torde kunna belysa de flesta af de missförstånd med hänsyn till

detta begrepp, till hvilka Vilmar i likhet med så många andra gör

*) a. a. 198 f.
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sig skyldig. Blott de tvänne artiklar, hvilka V. i det nu ifråga va

rande syftet synes starkast betona, må vi korteligen beröra. Den

ene af dessa är art. 12, hvilken talar om bot och absolution. Alla

döpta, så menar Vilmar, äro enligt denna artikel föremål för kyrkans

absolverande verksamhet; detta gäller äfven de rent fallne (lapsi),

och följaktligen äro äfven desse kyrkans sanna medlemmar. Här är

dock först att märka, att en fallen menniska icke med nödvändighet

kan sägas tillhöra kyrkan blott derföre att hon inom kyrkan kan

blifva absolverad; den omständigheten att hon under förutsättning af

omvändelse kan få absolution, bevisar ju icke mera än att kyrkan

till henne kan sträcka sin verksamhet, något som ju äfven kan ske

gent emot hedningar. Och om någon ville påstå att bekännelsen

åtminstone betraktar alla dem, som verkligen erhålla absolution, så

som kyrkans sanna medlemmar, så är dervid att märka, att 8:e art.

af bekännelsen talar om ”falsche Christen und Heuchler”, hvilka man

ej kan skilja från kyrkan, och hvilka sålunda kunna undfå absolution

af kyrkan utan att denna absolution tillika är Guds. Och dessa

"falsche Christen und Heuchler” äro så långt ifrån att betraktas så

som kyrkans sanna medlemmar, att de i samma 8:e art. sättas emot

den egentliga församlingen. – Lika litet bevisar den af V. anförda 28:e

art. i C. A. Den kyrkliga magt och de kyrkliga rättigheter, som i

denna artikel omtalas, bevisa enligt Vilmar, att det yttre kyrkosam

fundet med sin tillsats af mali et hypocritæ betraktas såsom den

sanna kyrkan, enär det dessförutan icke skulle kunna jure divino

äga sådan makt och sådana rättigheter. Detta måste erkännas, men

den slutsats, som derur drages, eller att dessa mali et hypocritæ be

traktas såsom kyrkans sanna medlemmar, är tydligen förhastad. Den

sanna kyrkan kan ju vara uppblandad med otrogna och det sålunda

uppkomna yttre samfundet äga kyrkans magt och myndighet utan att

de otrogne derföre betraktas såsom kyrkans sanna medlemmar. Men

detta är ock hvad som tydligen angifves i 8:e art. af Conf. Aug., i

förhållande till hvilken den 28:e art. sålunda ingalunda innebär nå

gon motsägelse.

Vi lemna den augsburgiska bekännelsen för att öfvergå till dess

apologi. Den bekanta Confutatio pontificia gaf nämligen reformato

rerne anledning att i Apologia Confessionis Augustanæ bevisa och

närmare utveckla det kyrkobegrepp, som i Confessio Aug. blifvit

framstäldt. Vi lemna till en början en kort öfversigt af innehållet

i denna apologis artiklar 7 och 8 (4) de ecclesia. Confutatio pont.

hade klandrat att C.A. i strid med skriften skilt de onda från kyr

kan. Apologien vädjar till den 8:e artikeln och säger: "Concedimus
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quod hypocritæ et mali in hac vita sint admixti ecclesiæ et sint mem

bra ecclesiæ, secundum externam societatem signorum ecclesiæ, hoc

est verbi, professionis et sacramentorum, præsertim sinon sint ex

communicati.” Men, säger apologien, ”ecclesia non est tantum so

cietas externarum rerum ac rituum, sicut aliæ politiæ, sed principa

liter est societas fidei et Spiritus Sancti in cordibus, quæ tamen ha

bet externas notas ut agnosci possit, videlicet puram evangelii doctri

nam cet.” Blott denna kyrka är corpus Christi, enligt Ef I, 22 f.

”Illi, in quibus nihil agit Christus, non sunt membra Christi.” Denna

uppfattning är ej blott skriftens utan äfven den apostoliska trosbe

kännelsens, som redan genom uttrycket ”sancta" men ännu mera

genom tillägget ”sanctorum communio” betecknat kyrkan såsom be

stående af de verkligen helige. – Apologien framhåller derefter huru

som denna uppfattning utgör en tröst mot det förderfvade tillstånd,

i hvilket kyrkan påtagligen befinner sig. Trots förfallet kan dock

kyrkan icke gå under, ty den väsentliga kyrkan skall alltid bestå.

Denna kallas äfven, så fortsätter apologien, catholica ecclesia, ”ne

intelligamus ecclesiam esse politiam externam certarum gentium sed

magis homines sparsos per totum orbem, qui de evangelio consentiunt

et habent eundem Christum, eundem Spiritum sanctum et eadem sa

cramenta, sive habeant easdem traditiones humanas sive dissimiles.”

Såsom stöd för den framstälda åsigten framhållas derefter en ”glossa

in decretis”, der det heter: ”ecclesiam large dictam complecti bonos

et malos”, och flera yttranden af kyrkofäderna, bland hvilka särskilt

angifves Hieronymus, som säger ”Qui ergo peccator est aliqua sorde

maculatus, de ecclesia Christi non potest appellari nec Christo sub

jectus dici.” Fastän sålunda de ogudaktige äro ”socii veræ ecclesiæ

secundum externos ritus, tamen, cum definitur ecclesia, necesse est

eam definiri, quæ est vivum corpus Christi, item quæ est nomine et

re ecclesia.” Så allenast blir det klart att Kristi rike ej är ett yttre

iakttagande af vissa kultuela och rituela föreskrifter utan hjertats

rättfärdighet och den helige Andes gåfva. Så allena framstår ock

rätt skilnaden mellan det gamla och det nya testamentet såväl som

mellan Kristi rike och djefvulens rike. ”Neque vero”, så fortsätter

apol., "somniamus nos platonicam civitatem, ut quidam impie cavil

lantur, sed dicimus existere hanc ecclesiam, videlicet vere credentes

ac justos sparsos per totum orbem.” Denna kyrka är ”columna veri

tatis” 1 Tim. 3, 15. Hon bibehåller den rätta grunden, ”veram Chri

sti cognitionem et fidem.” Härvid tillägger apol.: ”Etsi sunt in his

etiam multi imbecilles, qui supra fundamentum ædificant stipulas pe

rituras, hoc est, quasdam inutiles opiniones, quæ tamen, quia non
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evertunt fundamentum, cum condonantur illis, tum etiam emendantur.

Ac sanctorum patrum scripta testantur, quod interdum stipulas etiam

ædificaverint super fundamentum, sed quæ non everterunt fidem eorum.”

Annorlunda är det med de närvarande vedersakarne, som upphäfva

grunden eller Kristus genom flera af sina falska och farliga läror.

Sedan derefter Lyra anförts såsom stöd för den uppstälda definitio

nen på kyrkan, öfvergår apol. till att tala om huru motståndarne

skulle vilja hafva kyrkan definierad, nämligen såsom en ”monarchia

externa suprema totius orbis terrarum, in qua oporteat romanum

pontificem habere potestatem åvvrrev&vvov, de qua nemini liceat dis

putare aut judicare, condendi articulos fidei, abolendi scripturas, quas

velit, instituendi cultus et sacrificia, item condendi leges, quas velit

cet.” Ville de evangeliske gilla denna definition, som alls icke träf

far den sanna kyrkan, så skulle de måhända få blidare domare; men

de måste i öfverensstämmelse med skriften fasthålla ”ecclesiam pro

prie dictam esse congregationem sanctorum, qui vere credunt evan

gelio Christi et habent Spiritum sanctum. Et tamen fatemur multos

hypocritas et malos his in hac vita admixtos habere societatem ex

ternorum signorum, qui sunt membra ecclesiæ secundum societatem

externorum signorum ideoque gerunt officia in ecclesia.” Sedan detta

ännu ytterligare blifvit utfördt, tillägger apologien: ”Hæc sunt luce

meridiana clariora, quæ tamen si pergent calumniari adversarii, non

gravabimur copiosius respondere.”

Åfven den senare delen af 7:e art., i hvilken C. A. uttalat, att

det till en sann enhet inom kyrkan endast behöfdes öfverensstäm

melse i lära och sakramentförvaltning men icke i menskliga traditio

ner och ceremonier, blef naturligtvis föremål för klander af de påf

viske. Desse skilde mellan universales et particulares ritus och på

stodo, att väl de senare men icke de förra kunde gifvas fria; i dessa

vore enheten nödvändig. Apologien svarar, att C. A. talar om en

andlig enhet, utan hvilken tron i hjertat eller hjertats rättfärdighet

inför Gud icke kan uppkomma. Och för denna enhet kräfves icke

öfverensstämmelse i menskliga bruk, hvarken universella eller parti

kulära, ty trosrättfärdigheten är icke bunden vid vissa sedvänjor så

som lagens rättfärdighet var bunden vid de mosaiska ceremonierna;

tron är, såsom den tyska öfversättningen uttrycker sig, ”ein Licht

im Herzen, das die Herzen verneuert und lebendig macht.” Apolo

gien inlåter sig sedan närmare på betydelsen af detta moment i be

kännelsen och vederlägger icke utan en viss skärpa den motsatta

åsigten.

2
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Då motståndarne gillat 8:e art, fattar sig apologien om den

samma mycket kort. Hon visar möjligheten af att nådemedlen äfven

i ogudaktiga lärares hand kunna blifva verksamma. Hörsamheten mot

sådana lärare må dock icke sträckas för långt. ”Impii doctores dese

rendi sunt”, säger apol., och med detta har hon – att döma af de

bibelspråk, som här anföras (Mt. 7, 15; Gal. 1,9) såväl som af tilläg

get, att man ej bör stöta sig på ”privatis vitiis sive sacerdotum sive

populi” och fördenskull tillställa schismata – särskilt velat säga, att

de ogudaktige lärarnes lära kan blifva så vilseledande, att man för

denskull måste öfvergifva dem.

Blicka vi nu tillbaka på den förklaring, apologien sålunda gifver

öfver de i C. A. angående kyrkans väsen upptagna bestämmelser,

finna vi lätt, att den bestämning i konfessionens kyrkobegrepp, hvil

ken apologien anser sig böra närmast försvara, är den, att kyrkan

är de sant troendes samfund. För den bestämningen att hon tillika

är en frälsningsanstalt, inlåter sig apologien icke på något närmare

försvar. Detta har sin naturliga förklaringsgrund deri, att de romer

ske, inför hvilka apologien fördes, aldrig förnekat sjelfva detta mo

ment i det lutherska kyrkobegreppet utan tvärtom låtit detta, om ock

i annan betydelse, utgöra den vigtigaste bestämningen i kyrkans be

grepp. Såväl i det ena som i det andra afseendet bekräftar emel

lertid apologien vår uppfattning af det kyrkobegrepp, som i C. A.

innehålles. Detta anse vi vara så sjelfklart, att vi ej tro oss be

höfva närmare påpeka detsamma. På ett par af de här ofvan ur

apologien meddelade bestämningarna torde vi dock böra fästa upp

märksamhet, enär de äro egnade att låta det kyrkobegrepp, som före

fans hos våra reformatorer, framstå i en klarare dager.

Först märka vi då, att det sätt, på hvilket C. A. talar om kyr

kan såsom de troendes samfund, verkligen uppträder med anspråk

på att vara en definition af kyrkans väsen. C. A. gifver icke, så

som man skulle kunna föreställa sig, på kyrkan blott en beskrifning

från en viss synpunkt; konfessionen har enligt den tolkning, som

apologien gifver, med sin 7:e art. verkligen velat angifva just det för

kyrkan väsentliga och nödvändiga. Har ock denna definition fram

kallats af tidsomständigheterna, så innehåller den icke desto mindre

i reformatorernes egna ögon icke blott något, som kan sägas i mot

sats till falska uppfattningar, utan äfven det, som under alla om

ständigheter bör sägas vid bestämmandet af kyrkans begrepp. Om

man derföre vill säga, att apologiens ord att ”församlingen förnäm

ligast är en trons och den helige andes gemenskap i våra hjertan”

blott äro afsedda att tillbakavisa det romerska begreppet af kyrkan
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såsom en politia externa, eller att uttrycket ”in quibus nihilagit Chri

stus non sunt membra Christi” endast framhålles i motsats mot den ro

merska läran om opus operatum, men att ingendera af dessa bestäm

ningar framställas för att beröfva den utvärtes bestående, kring nåde

medlen samlade församlingen sin egenskap af en verklig församling*);

så är detta – om dermed, såsom vi tro, skall förstås att äfven de

otrogne äro verkliga och sanna medlemmar af församlingen – att

icke allenast förbise det sammanhang, i hvilket de anförda uttrycken

i apologien förekomma, utan äfven glömma, att apologien sjelf säger

att kyrkan bör så definieras, att endast de deri inneslutas, hvilka

et nomine et re utgöra kyrkan. Ett kyrkobegrepp, som låter äfven

de otrogna medlemmarne inom kyrkan vara kyrkans sanna och verk

liga medlemmar är, åtminstone om det bedömes från ståndpunkten

af augsburgiska bekännelsen och dess apologi, icke ett lutherskt utan

ett rent af antilutherskt kyrkobegrepp.

Särskilt intressanta äro de upplysningar, apologien gifver angå

ende det rätta förståndet af 7:e artikelns ord om rätt nådemedels

förvaltning såsom vilkor för och kännetecken på den sanna kyrkans

existens. Artikelns ord: ”bei welchen das Evangelium rein gepredigt

und die heilige Sacrament laut des Evangelii gereicht werden” skulle

möjligen kunna fattas så som om dermed vore angifvet, att den sanna

kyrkan, som, efter hvad vi förut sett enligt C. A. i alla tider skulle

äga bestånd, dock i hvarje tid kunde finnas allenast inom ett visst

kyrkosamfund, hvilket vore så beskaffadt, att en fullkomligt riktig

nådemedelsförvaltning der ägde rum, under det att andra samfund,

som ej hade lika ren nådemedelsförvaltning, ej kunde inom sig hysa

den sanna kyrkan. Apologien visar oss emellertid, att detta icke är

förhållandet. Den sanna kyrkan förekommer ”per totum orbem”,

hvarhelst ”credentes” och ”justi” förefinnas. Och desse kunna förefinnas

äfven inom samfund, der man på den rätta grunden, ”veram Christi

cognitionem et fidem”, bygger ”stipulas perituras.” Om blott sjelfva

grunden icke borttages, så utgöra följaktligen äfven stora brister i

nådemedelsförvaltningen intet hinder för att ett kyrkosamfund kan

inom sig hysa Kristi sanna kyrka. -

Emellertid är det att märka, att apologien, såsom vi likaledes

sett, om de romerske motståndarne uttalar, att de upphäfva den

rätta grunden, och det kan derföre sättas i fråga, huruvida icke re

formatorerne ansågo, att åtminstone det romerska samfundet på de

ras tid var så korrumperadt, att der ej mera kunde finnas en sann

*) Se Svensk kyrkotidning 1856, sid. 318 f.
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kyrka. Man kan så mycket mera i fråga sätta detta, som reforma

torerne måste anse att, om ock läran inom den romerska kyrkan

ännu hade sina moment af sanning, som möjligen kunde tjena till

bildande och underhållande af en sann kyrka, sakramentförvaltningen

likväl var inom det samfundet väsentligen oriktig. Ett ställe i apo

logiens 14:e art. synes ock rent ut förklara, att kyrkan ej mera

fans inom det romerska samfundet. ”Et ecclesiam”, heter det der,

”esse scimus apud hos, qui verbum Dei recte docent et recte admi

nistrant sacramenta, non apud illos, qui verbum Dei non solum edic

tis dolere conantur, sed etiam recta et vera docentes trucidant.” E

mellertid är det ingalunda reformatorernes mening att förneka att,

om också flera af den romerska kyrkans lärare särskilt i kampen mot

reformationen upphäfde sjelfva grunden, en sann kyrka likväl inom

detta samfund kunde existera. Hvad först sakramentförvaltningen

angår, så veta vi ju att denna, huru vigtig den än för den lutherska

kyrkan är, dock ingalunda i vigt och betydelse för frälsningen lik

ställes med ordets predikan. Kunde det enligt den bekanta regeln:

”contemptus, non privatio sacramenti damnat”, till och med vara möj

ligt att frälsas utan sakrament, så behöfde icke heller en, om ock

ganska betydelsefull, förvridning å presternas sida af altarets sakra

ment göra det omöjligt för den enskilde att inom ett samfund der

sådant ägde rum komma till och bevaras i tron på Kristus. Och

äfven den nyss anförda starka utsagan i apologiens 14:e art. säger

icke så mycket, som hon vid första påseendet kan synas säga. Vi

finna detta särskilt, om vi betrakta den tyska öfversättningen afi fråga

varande punkt. Denna lyder så: ”Dieweil die Bischofe die Unsern

nicht dulden wollen, sie verlassen denn diese Lehre, so wir bekannt

haben, und doch wir für Gott schuldig sind diese Lehre zu bekennen

und erhalten, müssen wir die Bischöfe fahren lassen und Gott mehr

gehorsam sein und wissen, dass die christliche Kirche da ist, da Got

tes Wort recht gelehret wird.” Tankegången på detta ställe är så

lunda tydligen denna: de romerske göra anspråk på att ensamma

hafva kyrkan och utgöra kyrkan; detta är så långt ifrån riktigt, att

vi tvärtom måste göra anspråk på att framför dem hafva den sanna

kyrkan, enär vi hafva kyrkans väsentliga kännetecken, nådemedlen,

på ett vida sannare och riktigare sätt än förhållandet är med de

romerske. Dermed är sålunda ingalunda uttaladt, att icke äfven

inom det romerka samfundet med alla dess väsentliga brister den

sanna kyrkan kunde finnas. Men det är ej nog att reformatorerne

sålunda kunnat erkänna, att äfven inom det romerska samfundet fans

en verklig kyrka. De hafva ock uttalat detta erkännande såväl i

s
--
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C. A. som i dess apologi. Vi hafva redan sett, att båda dessa be

kännelseskrifter uttalat, att kyrkan i alla tider ägt bestånd; och att

de vid detta uttalande tänkt äfven på den romerska kyrkan, och ej

såsom man möjligen skulle föreställa sig på den grekiska eller sek

terna, är klart deraf, att det ju var inom det romerska samfundets

sköte, som reformatorerne sjelfve kommit till sanningens kunskap

och sålunda blifvit medlemmar af den sanna kyrkan. Och ännu mera

direkt uttalas detta erkännande i apologiens 24 (12) art, der det

heter: ”Wie Gott unter Israel und Juda dennoch seine Kirche, das

ist, etliche Heiligen, behalten hat, also hat Gott seine Kirche, das ist,

etliche Heiligen unterm Papstthum dennoch erhalten, dass die christ

liche Kirche nicht ganz untergegangen ist”*).

Klart är att reformatorerne, om de också kunde erkänna, att

den sanna kyrkan kunde uppkomma äfven under en så bristfällig, ja

rent af förvänd nådemedelsförvaltning som den, hvilken inom det ro

merska samfundet förekom, likväl på det strängaste fasthöllo, att, i

samma mån läran var oren och sakramentförvaltningen oriktig, högst

betänkliga hinder lades i vägen för den sanna kyrkans uppkomst

och utveckling. Det var just af denna orsak som de så kraftigt op

ponerade sig mot den romerska kyrkan och slutligen bröto sig ut ur

densamma.

Om vi derefter öfvergå till de Schmalkaldiska Artiklarne, så

finna vi att såväl i de egentlige artiklarne, som i synnerhet i den

till dem fogade Tractatus de potestate et primatu papæ det reforma

toriska kyrkobegreppet gent emot det romerska på flera ställen lig

ger till grund för framställningen. Så frånkännes påfven gudomlig

rätt att vara kyrkans öfverhufvud; så ställas alla kyrkans tjenare

jure divino lika; så sättes ock kyrkan eller församlingen öfver hen

nes ämbetsinnehafvare, i sammanhang hvarmed kyrkans nyckelmagt

anses ligga omedelbarligen hos sjelfva församlingen eller de troende

kristne *). Men vi hafva ock i de schmalkald. art. en särskild ar

tikel med öfverskrift ”Von der Kirchen” (III, 12). Denne är ej sär

deles utförlig, men desto mera kraftig, och lyder i sin helhet så:

"Wir gestehen ihnen nicht, dass Sie die Kirchen seien, und sinds

auch nicht, und wöllens auch nicht hören, was sie unter dem Namen

der Kirchen gebieten oder verbieten. Denn es weiss, Gott Lob, ein

Kind von sieben Jahren, was die Kirche sei, nämlich die heiligen

*) Jfr. ock hvad i art. 27 (13) säges om fromma kristna i klostren.

*) Jfr. Pars II, art. IV; Pars III, art, X; Tract, de pot. et prim. papæ

II, 24 f.; 67 f. m. fl. ställen.
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Gläubigen und die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören. Denn

also beten die Kinder: Ich gläube eine heilige christliche Kirche. Diese

Heiligkeit stehet nicht in Chorhembden, Platten, langen Röcken und

andern ihren Ceremonien, durch sie über die heilige Schrifterdichtet,

sondern im Wort Gottes und rechtem Glauben.” Här förnekas ju på

det otvätydigaste ej blott kyrkans identifiering med den romerska

ämbetsorganismen och hvilken yttre ämbetsorganism som helst utan

ock de otrognas väsentliga medlemskap inom kyrkan. "Die heilige

Gläubigen”, karaktäriseras närmare såsom ”die Schäflein, die ihres

Hirten Stimme hören” (jfr. den lat. öfvers. ”credentes, sancti, oviculæ

audientes vocem pastoris sui”), och dessa allena utgöra kyrkan, ja

kyrkan utgör sammanfattningen af dem. Här är följaktligen alldeles

samma kyrkobegrepp som i Conf. Aug. Visserligen lemnas lika litet

i denna artikel som i apologien för C. A. ett närmare utförande af

kyrkans betydelse att vara en frälsningsanstalt. Men likasom detta

är en genomgående förutsättning för hela Tractatus de pot. et prim.

papæ, är det ock antydt redan i den nu i fråga varande artikeln.

Denne säger nämligen, att kyrkans helighet hvilar ”im Wort Gottes”,

hvarmed utan tvifvel förstås att hon är en genom Guds ord sig hel

gande församling. Att härtill lägges ”und rechtem Glauben” betyder

att heligheten ej blott är objektiv, såsom man väl skulle kunna säga,

äfven om kyrkan bestämdes såsom utgörande samfundet af alla döpta,

utan ock subjektiv, m. a. o. att hennes medlemmar äro blott de tro

ende, hvilka såsom sådane äfven äro, åtminstone i någon mån, per

sonligt helige.

Vi hafva dernäst att taga i betraktande Luthers båda katekeser.

Om vi dervid först fästa oss vid den större, beror detta derpå att

denna, som först författades, långt utförligare än den mindre behand

lar det stycke, hvarom här är fråga. I den större katekesen förelåg

för Luther den uppgiften, att förklara de orden i den apostoliska

trosbekännelsen: ”jag tror på en helig, kristlig (lat. ed. catholicam)

kyrka.” Vi hafva derföre här att vänta oss ett bestämdt svar på

frågan om kyrkans väsen. Och denna väntan blifver ej heller be

sviken.

Vi redogöra till en början korteligen för innehållet i den större

katekesens förklaring af 3:e artikeln, för så vidt den berör frågan

om kyrkan. I inledningen till behandlingen af denna trosartikel för

klarar Luther betydelsen af punkten om kyrkan i förhållande till de

öfriga momenten af den tredje artikeln så, att han säger, att den

helige Ande, om hvars heliggörande verk artikeln handlar, utför detta

verk genom följande stycken, nämligen ”de heligas församling eller
S
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den kristliga kyrkan, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och

det eviga lifvet.” ”Denn”, fortsätter han sedan”, zum ersten hat er

eine sonderliche Gemeine in der Welt, welche ist die Mutter, so ein

jeglichen Christen zeuget und trägt durch das Wort Gottes, welches

er offenbaret und treibet, die Herzen erleuchtet und anzündet, dass

sie es fassen, annehmen, daran hangen und dabei bleiben.” Derefter

framhålles nödvändigheten af att den helige Ande låter predika or

det, hvarförutan frälsningen icke kan tillegnas, i sammanhang hvar

med Luther om påfvedömet, der evangelii predikan har fattats, ut

talar, att det icke är någon kristlig kyrka *). Han inlåter sig der

efter på en förklaring af begreppen ”kyrka” och ”communio sancto

rum”, deras betydelse och förhållandet mellan de båda begreppen.

Tron, säger han, benämner den heliga kristna kyrkan communionem

sanctorum, ”denn es ist beides einerlei zusammen gefasset.” –––

"Also heisst das Wörtlin Kirche eigentlich nichts anders, denn eine

gemeine Sammlung, und ist von Art nicht deutsch, sondern griechisch

(wie auch das Wort ecclesia), denn sie heissens auf ihre Sprache

kyria, wie mans auch lateinisch curiam nennet. Darum sollts auf

recht deutsch und unser Muttersprache heissen eine christliche Ge

meine oder Sammlung, oder aufs allerbeste und kläreste eine heilige

Christenheit.” – ”Also auch das Wort communio, das daran gehängt

ist, sollt nicht Gemeinschaft, sondern Gemeine heissen. Undist nichts

anders, denn die Glosse oder Auslegung, da Jemand hat wöllen deuten,

was die christliche Kirche heisse. – – – Recht deutsch zu reden,

sollt es heissen ein Gemeine der Heiligen, das ist, ein Gemeine, darin

eitel Heiligen sind, oder noch klärlicher eine heilige Gemeine. – –

Das ist aber die Meinung und Summa von diesem Zusats: Ich gläube,

dass da sei ein heiliges Häufelein und Gemeine auf Erden eiteler

Heiligen, unter einem Häupt Christo, durch den Heiligen Geist zu

sammen berufen, in Einem Glauben, Sinne und Verstand, mit man

cherlei Gaben, doch einträchtig in der Liebe, ohn Rotten und Spal

tung. Derselbigen bin ich auch ein Stück und Glied, aller Güter,

s0 sie hat, theilhaftig und Mitgenosse, durch den heiligen Geist dahin

gebracht und eingeleibet, dadurch, dass ich Gottes Wort gehöret habe

und noch höre, welches ist der Anfang hinein zu kommen.” Utom

denna kristenhet, så heter det längre ned, der evangelium icke fin

nes, finnes ingen syndaförlåtelse, likasom der ej heller kan vara nå

*) Huru ett sådant yttrande i Luthers mun är att fatta få vi tillfälle

att påpeka, då vi i det följande betrakta det kyrkobegrepp, L. i sina pri

Wata skrifter framställer.
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gon helighet. Den helighet, som inom kristenheten finnes, är dock

ingalunda fulländad såsom de i första och andra artiklarne behand

lade verken af Gud, skapelsen och återlösningen. ”Aber der heilige

Geist treibt sein Werk ohn Unterlass bis auf den jüngsten Tag, dazu

er verordnet eine Gemeine auf Erden, dadurch er alles redet und

thut. Denn er seine Christenheit noch nicht zusammen bracht, noch

die Vergebung ausgetheilet. Darum gläuben wir an den, der uns

täglich herzuholet durch das Wort, und den Glauben gibt, mehret

und stärket durch dasselbige Wort und Vergebung der Sünde, auf

dass er uns, wenn das alles ausgericht, und wir dabei bleiben, der

Welt und allem Unglück absterben, endlich gar und ewig heilig mache,

welches wir jetzt durchs Wort im Glauben warten.” Mot slutet af

artikeln och vid en resumé af alla tre trosartiklarnes innehåll åter

kommer Luther till att tala om deras tillstånd, som icke befinna sig

i den förut skildrade ”kristenheten” eller kyrkan. ”Was ausser der

Christenheit ist, es seien Heiden, Türken, Jüden oder falsche Christen

und Heuchler, ob sie gleich nur einen wahrhaftigen Gott gläuben und

anbeten, so wissen sie doch nicht, was er gegen ihnen gesinnet ist,

können sich auch keiner Liebe noch Guts zu ihm versehen, darum

sie im ewigen Zorn und Verdamnis bleiben. Denn sie den Herrn

Christum nicht haben, dazu mit keinen Gaben durch den heiligen

Geist erleuchtet und begnadet sind.”

Vid en återblick på de bestämningar i fråga om kyrkans väsen,

som sålunda äro i Luthers större katekes gifna, finna vi först, att

för Luther såväl som för Conf. August. är kyrkan föreningen af alla

sant troende kristne. Kyrkan är en ”gemeine Sammlung" eller en

"Gemeine”, och denna församling består af idel helige, under Kristus

såsom ett gemensamt hufvud förenade, menniskor. Att med denna

helighet icke förstås blott något objektivt, som sålunda skulle kunna

uttalas äfven om dem, som för sin personliga del stå i ett falskt

förhållande till Kristus, torde vara lätt att inse. Ty huru skulle

äfven otrogne och skrymtaktige kristne kunna innefattas under be

nämningen ”idel helige”, då det ju om dessa helige säges att de alla

hafva en tro, ett sinne och förstånd samt äro endrägtige i kärleken?

Visserligen skulle man kunna säga, att just den omständigheten, att

Luther här vid skildringen af deras egenskaper, som äro kyrkans med

lemmar, begagnar så kraftiga ordalag, visar, att hans ord kunna fattas

äfven om andra än dem, som äro personligt troende kristne. Åfven

desse senare äro nämligen långt ifrån att hafva realiserat den helighet,

den enhet i tro och kärlek o. s. v., som Luther här om kyrkans med

lemmar predicerar. Orden måste, så kunde man mena, fattas så, att de
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uttrycka mera det, hvartill kyrkans medlemmar äro kallade och hvartill

de just till följe af kyrkans nådemedel hafva möjlighet, än det, som de

faktiskt äro. Men denna kallelse och denna möjlighet är något, som

kan utsägas äfven om dem, hvilka ännu icke kommit till en personlig

trosförening med Kristus, hvarföre ock äfven dessa skulle kunna vara

inbegripna i de ”eitel Heilige”, om hvilka katekesen talar. En dy

lik tolkning är dock af mer än ett skäl omöjlig. Visserligen uttalar

Luther, såsom vi sett, just i denna artikel, att de kristnes helighet

ännu ej är fulländad, men detta berättigar oss för ingen del att

antaga, att han, då han talar om en ”heiliges Häufelein und Gemeine

auf Erden” eller säger att i kyrkan äro ”eitel Heiligen” (nonnisi

sancti, lat. ed.), deri äfven skulle innesluta sådana, hos hvilka ingen

subjektiv helighet, emedan ingen verklig tro, förefinnes, utan som blott

äro kallade att vara heliga eller något dylikt. Luther skulle under

förutsättning af en sådan tolkning så illa hafva uttryckt hvad han

velat uttrycka, att tolkningen redan ur den synpunkten blifver en

omöjlighet. Men att den detta blifver framstår ännu tydligare af

de ord från artikelns afslutning, hvilka vi ofvan citerade. Vi sågo

nämligen att Luther om falske kristne och hycklare säger, att de

såväl som hedningar, turkar och judar äro utanför kristenheten (”aus

ser der Christenheit”). Kristenheten, die heilige Christenheit, är enligt

Luthers ord i denna artikel alldeles detsamma som kyrkan; då nu

de falska kristna och hycklare ställas utom kristenbeten, ställas de

äfven utom kyrkan sådan hon i denna artikel definieras, och Luther

har dermed sjelf beröfvat oss hvarje möjlighet att fatta de heligas

samfund enligt större katekesen på annat sätt än i Augsb. bekän

nelsen.

Det har blifvit påstådt att särskilt den större katekesen inne

håller andra yttranden, som äro af beskaffenhet att i sin konsequens

nödvändigt leda till annat kyrkobegrepp än det, som i Conf. Aug.

framställes. Münchmeyer*) anför nämligen flera utsagor i denna

katekes angående dopet, hvilka gå derpå ut, att visa att detta sa

krament har sin betydelse icke af menniskans tro utan af Guds ord

och befallning, och att dopet derföre ”recht und in vollem Wesen

bleibet, wenn gleich nur ein Mensch getauft würde und dazu nicht

rechtschaffen gläubte” *). Af dylika utsagor drager nu M. den slut

satsen, att den större katekesen konsequent måste antaga, att alla

de, som äro döpta, äro att betrakta såsom kyrkans sanna medlem

*) Das Dogma von der sichtbaren und unsichtbaren Kirche s. 164 f.

*) Mallers ed. pag. 495.
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mar, och M., som i öfrigt inser, att en sats sådan som denna står

i strid med det i bekännelseskrifterna uttryckligen formulerade kyr

kobegreppet, söker, då han sjelf ogillar detta kyrkobegrepp, men å

andra sidan ogerna vill bryta med bekännelsen, lugna sig vid den

tanken att särskilt den större katekesen sålunda innehåller satser,

som konsequent leda till ett upphäfvande af det lutherska kyrkobe

greppet. Den konklusion, M. sålunda drager ur de ifrågavarande

utsagorna af Luther, är emellertid fullkomligt oberättigad. För att

komma till insigt härom må man blott erinra sig att just denna

större katekes innehåller andra utsagor om dopet, hvilka supplera de

af M. anförda och derigenom antyda i hvad mening de sistnämda

äro att fatta. Så säger katekesen på ett ställe"): ”Der Glaube

macht die Person allein würdig das heilsame göttliche Wasser zu

empfahen. – – Ohn Glauben ist es nichts nätz, ob es gleich an

ihm selbs ein göttlicher überschwenglicher Schatz ist” och kort der

efter i ett sammanhang, der dopet betonas just såsom ett Guds verk *):

”Gottes Werk aber – schliessen nicht aus, sondern fodern den Glauben;

denn ohn Glauben künnte man sie nicht fassen. Denn damit, dass

du lässest das Wasser über dich giessen, hastu die Taufenoch nicht

also empfangen, dass sie dir etwas nätze” etc.; och åter längre ned

om samma sakrament *): ”Wo nu der Glaube gehet mit seinen Früch

ten, da ists nicht eine lose Deutung, sondern das Werk dabei; wo

aber der Glaube nicht ist, da bleibet ein bloss unfruchtbar Zeichen”.

Om nn dessa utsagor icke skola innehålla den allra klaraste motsä

gelse mot de af M. anförda, så synes det oss gifvet att de sistnäm

da måste tolkas så, att Luther med dem endast velat framhålla, att

orsaken till sakramentets verkan ej är att söka i tron utan i den

gudomliga kraft, som i sjelfva sakramentet innebor, men dermed icke

förnekat, hvad som i de nu senast anförda yttrandena uttryckligen

säges, att tron är en förutsättning, utan hvilken den i sakramentet

inneboende kraften ej får visa sig verksam till ett försättande i reel

lifsgemenskap med Gud. Men om så förhåller sig, är M. fullkom–

ligt oberättigad att ur katekesens yttranden om dopet draga den

slutsatsen, att de konsequent skulle leda till den åskådningen, att

alla döpte äro att anse såsom kyrkans sanna medlemmar. Den som

bestämdt fasthåller att dopet, der det icke är förenadt med tro, icke

medför någon nytta, han lärer väl omöjligen kunna drifvas till den

konsequensen, att dopet för hvar och en som döpes medför verk

ligt medlemskap i Guds kyrka och församling.

*) Müller pag. 490. *) Ibm. *) s. 496.

.
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Bestämdare och utförligare än någon af de bekännelseskrifter,

vi hittills genomgått, framhåller den större katekesen kyrkans bety

delse af att vara en frälsningsanstalt. Vi förstå väl hvarföre så

förhåller sig. I de förut berörda bekännelseskrifterna gälde det fram

för allt att gent emot den romerska villfarelsen häfda det sanna

kyrkobegreppet. Den sidan af kyrkans begrepp, som, om man bort

ser från de närmare bestämningarna, var gemensam för protestantis

men och katolicismen, behöfde derföre ej så mycket beröras. Här i

katekesen gälde det åter att allsidigt och fullständigt utreda kyr

kans begrepp, sådant detta borde i det uppväxande slägtet inplantas,

och af denna anledning framträder här äfven på ett ganska bestämdt

sätt kyrkans betydelse att vara en frälsningsanstalt. Sålunda framstäl

les här att kyrkan är det organ, hvarigenom den för frälsningens för

verkligande verksamme helige Anden ”Alles redet und thut”. Hon

uppbygger sig utåt, så att nya medlemmar genom Anden medelst ordet

med henne införlifvas (”Derselbigen bin ich auch ein Stück und

Glied – – – durch den heiligen Geist dahin gebracht, dadurch

dass ich Gottes Wort gehöret habe”) etc. Hon är ”die Mutter,

so einen jeglichen Christen zeuget”. Men såsom en god moder fö

der hon icke blott barn, utan genom att verka för inre uppbyggelse

närer och uppfostrar hon dem äfven. ”Sie trägt ein jeglichen Chri

sten” (”alit” enligt den lat. öfversättningen). Den helige Ande brukar

kyrkan – för att anföra ett förut ej åberopadt uttryck – dertill

”das Wort zu führen und zu treiben, dadurch er die Heiligung macht

und mehret, dass sie täglich zunehme und stark werde im Glauben

und seinen Früchten, so er schaffet”. Och detta sker såsom vi förut

sett genom ständig syndaförlåtelse, hvilken åter kommer till stånd

genom sakramenten, absolutionen och derjemte ”allerlei Trostsprü

che des ganzen Evangelii”. Så blifver hvarje enskild kristen i och

genom kyrkan beredd för den eviga heligheten och saligheten. Vi

se sålunda att Luther här ingalunda betecknar nådemedlen såsom

blotta kännetecken på kyrkans förekomst utan såsom medel, genom

hvilka kyrkan utvidgas, underhålles och förkofras. Kyrkan är icke

ett overksamt de troendes samfund, utan såsom hon är föreningen af

alla troende, så är hon ock verksam för yttre och inre sjelfuppbyg

gelse. Och ehuru denna hennes verksamhet står i den närmaste

förbindelse dermed att hon är ett samfund af helige, ligger dock

möjligheten och kraften till verksamhet icke deri utan i de nådeme

del, hvilka af kyrkan handhafvas och vid hvilka den helige Andes

Verksamhet är bunden.
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Förhållandet mellan den egentliga kyrkan och kyrkan i dess

yttre företeelse blifver vid den tredje artikelns förklaring icke när

mare bestämdt. Enligt hvad vi förut påpekat finnes dock en anty

dan härom i det uttrycket, att falske kristne och hycklare stå utom

, kristenheten. Och dessa ord visa oss att, när Luther talar om kyr

kan såsom de troendes moder och fostrarinna, han då icke utan vi

dare tänker på den corpus mixtum, af hvilken kyrkan i sin yttre

företeelse består, utan på denna yttre kyrka för så vidt hon är ett

uttryck för de troendes samfund. Detta samfund existerar visserli

gen i det yttre och verkar genom yttre medel, men det är ej den

yttre organismen i och för sig utan denna, för så vidt den är en

företeelse af de heliges samfund, som är på samma gång en fräls

ningsanstalt.

Hvad som i den större katekesen utförligare blifvit behandladt

sammantränges i den mindre till några korta kraftiga uttryck. Om

kyrkan handla här i förklaringen af tredje trosartikeln de bekanta

orden: ”Gleichwie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, samm

let, erleuchtet, heiliget und bei Jesu Christo erhält im rechten eini

gen Glauben. In welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen

täglich alle Sünde reichlich vergiebt etc”. Den ”Christenheit”, om

hvilken artikeln talar, är, såsom ock det på båda ställena i den la

tinska öfversättningen använda ordet ”ecclesia” angifver, detsamma

som kyrkan. Och denna kyrka är de troendes församling, ty hon

består af kallade, församlade, upplyste, helgade och i Jesu Kristo

behållne menniskor. Att hon tillika är en frälsningsanstalt synes

oss, särskilt vid jemförelsen med de nyss betraktade utsagorna ur

den större katekesen, vara antydt i de orden ”in welcher Christen

heit etc”. Att närmare utveckla och bevisa det ena eller det andra

torde så mycket mindre vara nödigt, som det ju är alldeles sjelfklart

att den mindre katekesen, hvilken ej är något annat än ett af Lu

ther sjelf verkstäldt sammandrag af den större, måste hafva samma

kyrkobegrepp som den sistnämda. Blott det vilja vi äfven här på

peka, att den ”Christenheit”, inom eller genom hvilken frälsningen

förmedlas, enligt katekesens tydliga ord (”in welcher etc.”) tänkes

såsom sammanfallande med den, hvilken kallas, församlas, upplyses

etc, d. v. s. med de troendes församling.

Om vi slutligen betrakta Formula Concordiæ, så märka vi till

en början, att denna bekännelseskrift icke har någon särskild artikel

om kyrkan. Detta hindrar emellertid icke att äfven i denna bok ett

visst kyrkobegrepp på mer än ett ställe framskymtar. Och ehuru

de vinkar, som F.C. i detta afseende gifver, ej äro särdeles talrika,

=
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äro de likväl både nog många och nog tydliga för att visa oss, att

äfven denna bekännelseskrift i hufvudsak har samma kyrkobegrepp,

som de öfriga lutherska bekännelseskrifterna.

Detta gäller till en början åtskilliga af det lutherska kyrkobe

greppet följande bibestämningar i fråga om kyrkan. Så antyder F.

C. redan i inledningen "), att ”die Kirche Gottes” i alla tider ägt

bestånd, trots de kätterier, man i densamma sökt införa. Så utta

lar hon ock, att kyrkans enhet ej beror på yttre ceremonier utan på

enhet i läran och sakramentförvaltningen *), i öfverenstämmelse hvar

med F. C. äfven förkastar Schwenckfeldianernas sats: ”dass keine

rechte christliche Gemeine sei, do kein offentlicher Ausschluss oder

ordentlicher Process des Bannes gehalten werde” *). I anslutning till

Confessio Augustana förkastar ock F. C. *) den satsen: ”dass der

Diener der Kirchen ander Leute nicht nützlich lehren oder rechte

Wahrhaftige Sacrament reichen könne, der nicht für seine Person

Wahrhaftig verneuert, gerecht und fromm sei.”

Men icke blott i dylika med det lutherska kyrkobegreppet sam

manhängande bibestämningar står konkordieformelns lära i väsentlig

öfverensstämmelse med de öfriga symboliska böckerna. Åfven läran

om kyrkans väsen är här densamma, som i de andra bekännelse

skrifterna. Att detta gäller den bestämningen i kyrkans begrepp,

att kyrkan är en sig med nådemedlen uppbyggande frälsningsanstalt,

är redan antydt och torde icke kräfva vidare bevis. Hvad deremot

angår den i de äldre bekännelseskrifterna uttalade bestämningen, att

kyrkan är föreningen af alla sant troende menniskor, så neka vi

icke, att ett ställe i konkordieformeln vid första påseende kunde sy

nas utgå från en annan uppfattning af kyrkans begrepp än den ge

nuint lutherska. Vi mena det ställe, der F. C. såsom kättersk för

kastar och fördömer anabaptisternas sats: ”dass dies keine rechte

christliche Versammlung noch Gemeine sei, in der noch Sünder ge

funden werden”*). Då för anabaptisterne syndare (peccatores) är

detsamma som opånyttfödda, icke troende menniskor"), innebär de

ras här förkastade påstående, att en församling, i hvilken otrogna

*) Se Mallers ed. sid. 517.

*) Sid. 553. Att lärans enhet här är framstäld såsom något, som gäl

ler ej blott läran i dess stora grunddrag utan alla dess artiklar (allen der

selben Artikeln), är något, som står i öfverensstämmelse med den stånd

Punkt at utbildad ortodoxi, som i allmänhet fått sitt uttryck i Formula

Concordiæ.

*) Sid. 729. *) lbm. *) Sid. 727.

") Jfr. Guericke, Symbolik, sid. 677.
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funnos, icke var en rätt kristlig församling. Då nu F.C. förkastar

anabaptisternas sats, och sålunda antager, att ogudaktige kunna fin

nas i en rätt kristlig församling, kunde det synas som om hon eo

ipso skulle antaga, att äfven de ogudaktige i egentlig mening höra

till den sanna och rätta kyrkan. Att detta dock icke behöfver vara

konkordieformelns mening torde lätt inses. Vi erinra oss från det

föregående, att, enligt både C. A. och dess apologi, de otrogna äro

blandade med kyrkan. Genom denna blandning ter sig kyrkan i det

yttre såsom ett samfund af troende och otrogna (corpus mixtum).

Dock kan man om ett sådant samfund eller dess olika afdelningar

säga, att der är en rätt kristlig kyrka, just derföre att der är ej

blott de troendes samfund utan ock dess väsentliga kännetecken,

nådemedlen, utan att derföre hafva om de otrogna predicerat verkligt

och väsentligt medlemskap i kyrkan. Samfundet är en rätt kyrka,

men i detsamma äro de otrogne medlemmar, endast såvidt de med de

verkliga medlemmarne hafva societatem externorum signorum, ej så att

de tillsammans med de troende konstituera kyrkans begrepp. Detta

är såsom vi sett de äldre bekännelseskrifternas mening, och från denna

ståndpunkt kan man med full följdriktighet ogilla ett påstående så

dant som det anabaptiska, att det kyrkosamfund, som icke från sig

utstöter alla falska kristne, icke är en rätt kristlig församling. Kon

kordieformeln kan nu med sitt ogillande af detta anabaptistiska på

stående mycket väl tänkas hafva låtit leda sig af en tankegång så

dan som den här angifna och följaktligen hafva haft samma kyrkobe

grepp, som de öfriga bekännelseskrifterna. Och att detta icke blott

är möjligt utan verkligt bevisas af mer än ett ställe i denna bekän

nelseskrift. Redan den omständigheten att kyrkan här benämnes

Kristi kropp och att det om kyrkans medlemmar säges att de äro

kött af hans kött och ben af hans ben *) talar för denna uppfatt

ning. Ånnu tydligare framgår densamma af den omständigheten, att

F.C. med gillande anför såväl ett stycke af Luthers förut af oss

åberopade yttrande i den större katekesen angående kyrkan och sät

tet att blifva medlem af henne *), som ock Luthers i de schmalkal

diska artiklarne (XII) gifna, likaledes förut påpekade, korta och kärn

fulla definition på kyrkan *). Om vi härtill slutligen lägga det, att

F.C. uttalar att ”die gottlosen Epikurer und Spötter Gottes Worts”

blott äro "in der äusserlichen Gemeinschaft der Kirchen” (in externa

ecclesiæ communione)*) så bör intet tvifvel återstå derom, att denna

*) Jfr sid. 660; 692. *) Sid. 597.

*) Sid. 701. *) Sid. 673.
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bekännelseskrift icke uppträder mot utan instämmer i det äkta lu

therska kyrkobegreppet, enligt hvilket endast de troende äro försam

lingens sanna medlemmar.

Så återfinna vi då i samtliga den lutherska kyrkans bekännelse

skrifter väsentligen samma kyrkobegrepp. Vi hafva nu att tillse, om

och i hvad mån det som vi sålunda funnit vara lutherskt bekännel

semässig lära äfven vinner stöd af våra hufvudreformatorers enskilda

skrifter.

Vi börja med Luther. Som bekant äro denne reformators en

skilda yttranden ofta af den natur, att man från desamma kan hemta

stöd för uppfattningar, hvilka äro hvarandra fullkomligt motsatta.

Detta förhållande har en dubbel förklaringsgrund. Luthers kraftiga,

heroiska framställningssätt medförde ofta den egendomligheten, att

han vid förfäktande eller bekämpande af vissa grundsatser gjorde sig

skyldig till uttryck, som icke voro med vetenskaplig noggrannhet

afvägda, och hvilka han derföre kunde rent af motsäga, när det en

annan gång gälde att försvara eller anfalla samma eller andra grund

satser. Men derjemte låter det sig icke heller förneka, att Luther

verkligen i mer än ett stycke ändrade åsigter, dem han förut, om

ock än så kraftigt, uttalat. Och detta var så mycket mera förklar

ligt, som de motståndare, mot hvilka han hade att kämpa, voro af

mer än ett slag, ja understundom hvarandra alldeles motsatta, hvar

före han, utan att derföre i stort taget ändra sin egen ståndpunkt,

lätt nog genom senare motståndares uppträdande fann sig föranlåten

att i ej ovigtiga punkter rent af korrigera öfverdrifter och misstag,

till hvilka han i kampen mot tidigare motståndare gjort sig skyldig.

Men hvad som sålunda i allmänhet är lika onekligt som lätt för

klarligt, det gäller knappast i nämnvärd mån om det kyrkobegrepp,

hvilket Luther såsom reformator hyste och framstälde. Visserligen

hade han börjat sin reformatoriska verksamhet, innan han kommit

till klarhet om det falska i det rådande kyrkobegreppet och om det

tas betydelse för hela det herskande systemet. Men sedan han, huf

vudsakligast genom den fara, som hotade honom att blifva utstött

från den sig så kallande allena saliggörande kyrkans gemenskap,

kommit till klar insigt om att kyrkan icke var detsamma som den

romerska hierarkien, har hans kyrkobegrepp ända till slutet blifvit

sig väsentligen lika. Om sättet att realisera kyrkans uppgift och

andra dermed sammanhängande frågor hafva hans åsigter i mer än

ett stycke undergått rätt väsentliga förändringar; men på den frå

kan, hvad kyrkan till sitt väsen är, gifver han hela tiden i det huf



32 Martin Johansson.

vudsakliga samma svar*). Vi skola blifva i tillfälle att bestyrka

detta, då vi nu genom att meddela några utdrag ur Luthers enskilda

skrifter från olika tider af hans reformatoriska verksamhet vilja söka

uppvisa, att Luthers enskilda kyrkobegrepp var detsamma som det,

hvilket igenfinnes i de lutherska bekännelseskrifterna.

Till en början finna vi då, att Luther ständigt fasthåller, att

kyrkan är de troendes samfund. Härom yttrar han sig särdeles ut

förligt och fullständigt redan i skriften ”Von dem Papstthum zu Rom

wider den hochberühmten Romanisten zu Leipzig, 1520”, den skrift,

i hvilken han för första gången fullständigt utvecklade sitt kyrko

begrepp *). Han skiljer här mellan trenne olika sätt att bestämma

begreppet kyrka. Det första är det, enligt hvilket kyrka betyder

de heligas samfund. Det andra är, då man med kyrka betecknar

”ein Vorsamlung in ein Haus, oder Pfarr, Bissthum, Erzbisthumb,

Pabstthum, in wilcher Sammlung gahen die äusserlichen Geberden, als

singen, lesen, Messgewand. Und vor allen Dingen heisset man hie

den geistlichen Stand die Bischof, Priester und Ordensleut.” Det

tredje sättet att uttrycka sig är, då man med kyrka menar de hus,

som äro uppbygda till gudstjenst eller ock församlingens timliga

gods. Angående den förstnämda betydelsen af ordet kyrka, om hvil

ken Luther säger, att det är den enda egentliga och den enda, som

förekommer i skriften, säger han bland annat: ”Dies Gemeine oder

Sammlung heisset aller der, die im rechten Glauben und Hoffnung,

Lieb leben, also, dass der Christenheit Wesen, Leben und Natur sei

nit leiblich Vorsammlung. ––– Drumb wer do sagt, dass eine

äusserliche Vorsammlung oder Einikeit mache ein Christenheit, der

redt das Seine mit Gewalt; und wer die Schrift drauf zeiht, der

fuhret die gottliche Wahrheit auf seine Lugen, und macht Gott zu

einem falschen Gezeugen.” Om den yttre kyrkliga organismen och

dess förhållande till ”die erste Christenheit, die allein ist die wahr

haftige Kirch”, säger Luther: ”Das geistlich Recht und Menschen

gesetz nennen wohl solch Wesen ein Kirch oder Christenheit; aber

davon handeln wir itzt nicht. Drumb, um mehres Vorstands und der

Kurz willen wollen wir die zwo Kirchen nennen mit unterscheidlichen

Namen. Die erste, die naturlich, grundlich, wesentlich und wahrhaftig

ist, wollen wir heissen ein geistliche, innerliche Christenheit. Die an

dere, die gemacht und äusserlich ist, wollen wir heissen ein leibliche

*) Jfr. Köstlin, Luthers Theologie, I, 173. 237 samt Luthers Lehre v.

d. Kirche sid. 12. 13.

*) Luthers sämmtl. Werke, Erl. Ausgabe 27, 96 f.
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äusserlich Christenheit: nit dass wir sie von einander scheiden wollen;

sondern zugleich, als, wennich von einem Menschen rede und ihn nach

der Seelen ein Geistlichen, nach dem Leib ein leiblichen Menschen

nenne.” – I öfverensstämmelse med hvad här yttras heter det i den

samma år utgifna ”Kurze Form der zehen Gebote”*): Ich glaub,

dass dosei auf Erden, so weit die Welt ist, nit mehr dann eine heilige,

gemeine, christliche Kirche, wilche nicht anders ist, dann die Gemeine

oder Sammlung der Heiligen, der frummen, glaubigen Menschen auf

Erden. – – Niemand kann selig werden, der nit in dieser Gemeine

erfunden wird, einträchtlich mit ihr haltend, in einem Glauben, Wort,

Sacramenten, Hoffnung und Lieb.” Likaså i ”Bekenntniss vom A

bendmahl Christi” af 1528 *): ”Demnach gläube ich, dass eine heilige

christliche Kirche sei auf Erden, das ist, die Gemeine und Zahl oder

Versammlunge aller Christen in aller Welt, die einige Braut Christi

und sein geistlicher Leib, dess er auch das einige Häupt ist. – –

Und dieselbige Christenheit ist nicht allein unter der römischen Kir

chen oder Papst, sondern in aller Welt.” – I utläggningen af den

118:e psalmen af år 1530 *) yttrar sig Luther ännu bestämdare om

deras beskaffenhet, hvilka han anser egentligen tillhöra kyrkan. ”Es

ist”, säger han, ”und kann Niemand in der Christen-Gemeine, oder

ein Gelied der Christenheit sein, er sei denn rechtgläubig, das ist,

gerecht und heilig. – – Wer aber nicht rechtgläubig noch heilig

und gerecht ist, der gehöret nicht in die heilige christliche Kirche. –

– Und diess ist der Artikel, so in dem löblichen Concilio zu Co

stänz verdampt ist, sampt diesem Vers, und der ganzen heiligen

Schrift. Denn Johannes Huss bekennet dazumal, dass ein heilige

christliche Kirche sei; wo der Papst nicht fromm und heilig wäre, so

künnte er nicht ein Glied, viel weniger das Häupt der heiligen Kir

chen sein, ob er gleich drinnen das Ampt hätte: dess musst er als

ein Ketzer brennen und verflucht sein. – – Aber sie setzen da

wider, und sagen: Wenn der Papst, Bischoffe, und sie alle gleich sehr

sündigen, so sind sie dennoch nicht vom Teufel, noch von seiner Sy

nagoga, sondern sind von Christo und von Gott, Gelieder und Häup

ter der heiligen Christenheit. Ja, sie sind Gelieder der Kirchen,

gleichwie Speichel, Rotz, Eiter, Schweiss, Mist, Harm, Stank, Grind,

Blattern, Drüse, Franzosen, und alle Seuche des Leibs Gelieder sind;

dieselbigen sind auch in und am Leibe, ja wie Flecken und Unflath,

die der Leib tragen muss mit grosser Fahr, Mühe und Unlust.” – I

") Erl. Ausg. 22, 20. *) Erl Ausg. 30, 369. *) Erl. Ausg.41, 71 f.

3
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*

sin 1536 påbörjade tolkning af Genesis *) framhåller reformatorn, att

kyrkan redan under det gamla testamentet ägt bestånd, hvarvid det

ända från Adams söner kan skiljas mellan en ”ecclesia malignan

tium” och en ”ecclesia piorum”; mellan en, ”quæ nomine ecclesia est,

re nihil est, nisi hypocritica et sanguinaria ecclesia”, och en annan,

”quæ sterilis, desolata, passionibus et cruci obnoxia est, et vere coram

mundo et respectu illius hypocriticæ ecclesiæ est Hebel, hoc est, va

nitas et nihil.” Påfvekyrkan var för honom ecclesia Cainica; ”nos

autem sumus vera ecclesia” och detta till följe af den grundsatsen ”ubi

est verbum, ibi est ecclesia”*). – Vidare behandlar Luther ej blott

andra kyrkliga frågor utan äfven frågan om kyrkans väsen ganska

utförligt i skriften ”Von den Conciliis und Kirchen" af år 1539*).

Han vill hålla sig vid barnaläran, som säger: ”Ich gläube eine hei

lige, christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen.” Det är klart,

säger han, att kyrkan sålunda efter denna tolkning i trosartikeln är

en de heligas gemenskap, en samling af sådana menniskor, som äro

kristne och helige. I Apostlagerningarnas 19,39.40 och på flera ställen

betyder ecclesia intet annat än ett församladt folk; men de kristna

äro ett särskilt kalladt folk, hvarföre det icke heter blott och bart

ecclesia, utan man har äfven tillagt epiteten sancta, catholica, chri

stiana. Kyrkan är sålunda ”ein christlich, heilig Volk, das dagläubt

an Christum, darumb es ein christlich Volk heisst, und hat den hei

ligen Geist, der sie täglich heiligt, nicht allein durch die Vergebung

der Sunden, so Christus ihnen erworben hat, (wie die Antinomer när

ren) sondern auch durch Abthun, Ausfegen und Tödten der Sünden,

davon sie heissen ein heilig Volk.” Det hade varit önskvärdt, säger

han vidare, om man i barnaläran hade begagnat ordet "kristligt folk”

i stället för det otydliga ordet Kirche. Då skulle man lätt hafva

kunnat förstå, hvad som vore kyrka eller icke kyrka. ”Denn werda

hätte gehort diess Wort, christlich heilig Volk, der hätte flugs kön

nen urtheilen: der Papst ist kein Volk, viel weniger ein heilig, christ

lich Volk. Also auch die Bischoffe, Pfaffen und Münche, die sind

kein heilig, christlich Volk; denn sie gläuben nicht an Christo, leben

auch nicht heilig, sondern sind des Teufels böse, schändlich Volk.

Denn wer nicht recht an Christum gläubt, der ist nicht christlich

oder Christen.” – Slutligen må här nämnas, att Luther i en af de

sista predikningar, som han höll i Eisleben år 1546 kort före sin

död *), återkommer till den åskådningen, att kyrkan var till redan

*). Opera Latina; Erl. 1, 320 f., jfr 3, 55. 56. *) Op. Lat. 3, 55.

*) Erl. Ausg. 25, 353 f. *) Erl. Ausg. 16, 217 f.
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från och med de första menniskorna *), och vid genomförandet af

denna tanke tydligen visar, att han med kyrka förstår samfundet af

de troende och gudfruktige med uteslutande af de ogudaktige, vare

sig dessa befinna sig inom eller utom den vanligen så kallade kri

stenheten.

Af de nu anförda ställena, hvilkas antal lätt skulle kunna be

tydligt förökas, framgår otvätydigt, att Luther bestämmer kyrkans

väsen så, att hon utgör de troendes samfund. Och till detta kyrko

begrepp kommer han, likasom Conf. Aug., genom negationen aftvänne

för det romerska kyrkobegreppet väsentliga moment. Kyrkan är

nämligen icke, såsom de romerske förmenade, den yttre kyrkliga or

ganismen och dess representanter, påfve, biskopar och prester. Hon

är ett folk, en menighet. Men då frågan blifver, af hvilka detta folk

består eller hvilka som utgöra kyrkans egentliga medlemmar, så blif

ver svaret icke det romerska, att både de goda och de onda äro

kyrkans verklige medlemmar; medlem i egentlig mening af kyrkan

är endast den sant troende och helige. Kyrkan är, så lyder här

syntesen af de båda mot Rom förfäktade satserne, ”das heilige, christ

liche Volk.”

Men kyrkan är på samma gång en anstalt för frälsningens för

verkligande. Om också icke dessa ord bokstafligen återfinnas hos Lu

ther, lider det dock icke det ringaste tvifvel, att den med dem be

tecknade åskådning är Luthers. Och denna åskådning framstår sär

skilt, då det gäller att bestämma kännetecknen på kyrkans förefint

lighet. Den såsom de troendes församling bestämda kyrkan är näm

ligen, enligt hvad Luther flerestädes uttalar, i viss mening osynlig.

”Was man gläubt”, heter det, ”das ist nit leiblich noch sichtlich.

Die äusserlich romische Kirche sehen wir alle; drum mag sie nit sein

die rechte Kirche, die gegläubt wird, wilche ist ein Gemeine oder

Sammlung der Heiligen im Glauben: aber Niemand sieht, wer heilig

oder gläubig sei” *). ”Ist der Artikel (den 3:e trosartikeln) wahr”,

säger reformatorn ungefär samtidigt med det sistnämda yttrandet,

*) Af den omständigheten, att Luther mer än en gång framhåller enhe

ten mellan de troende i det gamla och i det nya testamentet samt kallar

såväl de ene som de andre kyrkan, må ej den slutsatsen dragas att han

skulle hafva underkänt skilnaden mellan det gamla och det nya testamen

tet, eller att han i allmänhet under ordet kyrka skulle hafva förstått

båda förbundens folk. På ett af de förut anförda ställena (Op. lat. 3, 56)

uppdrager han den bestämdaste åtskilnad mellan de troende i det gamla

testamentet och den egentliga, kristliga kyrkan.

*) Erl. Ausg. 27, 108.
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”so folget draus, dass die heilige christliche Kirch niemand sehen

kann noch fuhlen; mag auch nit sagen, sich hie oder da ist sie.

Dann was man glaubt, das siehet oder pfindt man nit. Wie St.

Paulus Ebr. 11, (1) lehret” *). Särskilt framhåller Luther mer än en

gång, att kyrkan äfven af den anledningen är osynlig, att hon ofta

är dold under mycken skröplighet både hvad lära och lefverne be

träffar *). Ehuru kyrkans väsen sålunda i viss mening är osynligt,

är detta dock icke så att förstå, att kyrkan icke på något sätt skulle

träda inom synlighetens område. Denna synlighetssida hos kyrkan

blifver ock af Luther alltigenom framhållen jemte det, att han om

kyrkan predicerar osynligheten. I den förut omnämda skriften ”Von

dem Papstthum zu Rom” säger han i omedelbar anslutning till talet

om kyrkans osynlighet *): "Die Zeichen, dabei man äusserlich merken

kann, wo dieselb Kirch in der Welt ist, sein die Tauf, Sacrament

und das Evangelium, und nit Rom, diess oder der Ort. Dann wo

die Taufund Evangelium ist, da soll Niemand zweifeln, es sein Hei

ligen da, und solltens gleich eitel Kind in der Wiegen sein.” Åfven

i utläggningen af Galaterbrefvet *) framhållas samma tankar: "Eccle

sia sancta est, etiam ubi fanatici spiritus regnant, modo ipsi non

negent verbum et sacramenta. Nam si illa negantur, non potest esse

ecclesia. Quare ubicunque verbum et sacramenta substantialiter

manent, ibi est sancta ecclesia, non obstante quod Antichristus ibi

regnet, qui, ut scriptura testatur (2 Thess. 2, 4), sedet non in stabulo

dæmonum, non in hara porcorum aut in turba infidelium, sed in no

bilissimo et sanctissimo loco, videlicet in templo Dei. Ergo oportet

templum Dei esse regnantibus etiam tyrannis spiritualibus, et illud

conservari sub ipsis. Breviter ergo ad istam quæstionem respondemus,

ecclesiam esse per totum orbem terrarum, ubicunque est evangelium

et sacramenta.” Dessa ord äro beaktansvärda särskilt derföre att de

uttrycka en hos Luther mer än en gång återkommande tanke, att

kyrkan fans äfven under det romerska förfallet, emedan der dock

funnos ord och sakrament, om också ej i ursprunglig renhet och san

ning, under det att t. ex. de svärmare, som saknade dessa tecken, icke

heller inom sig inneslöto någon sann kyrka. Särdeles utförligt talar

Luther om kännetecknen på kyrkans förekomst i skriften ”Von den

Conciliis etc."*). Sedan han här, såsom vi förut sett, framhållit,

s

*) Erl. Ausg. 27, s. 303.

*) Jfr. de exempel, som anföras af C F W. Walther, Die Stimme un

serer Kirche in der Frage von Kirche und Amt, sid. 18 och 19, och

Köstlin, Die Theologie Luthers 2, 553.

*) Erl. Ausg. 27, 108. *) Irmischers Ed. 1, 42 f. *) Erl. Ausg. 25, 358 f. <
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att kyrkan är "det heliga kristliga folket" och ej den romerska in

stitutionen, uppkastar han den frågan: ”Wobei will oder kann doch

ein armer, irriger Mensch merken, wo solch christlich heilig Volk in

der Welt ist? Es soll ja in diesem Leben und auf Erden sein.”

Derefter uppräknar han icke mindre än sju kännetecken på kyrkans

förekomst, nämligen Guds ord, dopets sakrament, altarets sakrament,

löse- och bindenycklarne, kyrkliga ämbeten, bön och tacksägelse samt

slutligen lidande och anfäktning. Dertill lägger han åtskilliga goda

gerningar, på hvilka han dock vill lägga mindre vigt, då de ju

kunna öfvas äfven af hedningar. Trots det, att Luther här uppräk

nar sju vigtiga kännetecken på kyrkans förekomst, vill han dock

tydligen icke ställa dem alla lika högt, hvilket synes både deraf, att

han först nämner ordet och sakramenten och deraf, att han såsom

alltid särskilt betonar ordet såsom ett absolut nödvändigt kännetec

ken på kyrkans existens. ”Wo du nu”, säger han, ”solch Wort

hörest oder siehest predigen, gläuben, bekennen und darnach thun,

da habe keinen Zweifel, dass gewisslich daselbs sein muss ein recte

Ecclesia sancta catholica, ein christlich heilig Volk, (1 Petri 2, 9)

wenn ihr gleich sehr wenig sind. Denn Gottes Wort gehet nicht

ledig abe, Jesai 55, 11, sondern muss zum wenigsten ein Viertheil

oder Stück vom Acker haben. Und wenn sonst kein Zeichen wäre,

denn diess allein, so wäre es dennoch gnugsam zu weisen, dass da

selbs müsste sein ein christlich heilig Volk. Denn Gottes Wort kann

nicht ohn Gottes Volk sein. Wiederumb, Gottes Volk kann nicht

ohn Gottes Wort sein. Wer wollts sonst predigen oder predigen

hören, wo kein Volk Gottes da wäre? Und was künnte oder wollte

Gottes Volk gläuben, wo Gottes Wort nicht da wäre.”

Just i de nu senast anförda orden visar det sig att Luther, då

han framhåller yttre kännetecken på kyrkans förekomst, dermed äf

ven vill framhålla att dessa tecken äro någonting mera än tecken.

De äro ock de medel, genom hvilka kyrkan kommer till stånd och

utvidgar sig. Huru skulle någon komma till tron eller blifva en

medlem af kyrkan, om ej Guds ord vore? Och huru skulle Guds

ord predikas, om ej Guds folk eller kyrkan funnes till? I dessa

båda frågor har Luther på en gång uttryckt Guds ords betydelse

för kyrkan och kyrkans betydelse för Guds ord och dess framgång

i verlden, eller m. a. o. att kyrkan är den anstalt, som genom för

kunnande af Guds ord har att öfverföra frälsningen till menniskorna.

Denna kyrkans betydelse framstår äfven på mångfaldiga andra stäl

len i Luthers enskilda skrifter. Vi anse ej nödigt att här fästa

*
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uppmärksamheten på mera än ett ställe, der detta utförligen fram

ställes. Vi mena utläggningen till 4 Kap. af Galaterbrefvet *). Det

Jerusalem, som ofvantill är, säger han här, är kyrkan, d. v. s. "cre

dentes sparsi per totum orbem.” Han betonar särskilt, att det icke är

fråga om någon viss kyrklig institution utan just om de troendes för

samling; kyrkan har icke något visst ställe; hon kan finnas ”in Baby

lone, in Turcia, Tartaria, Scythia, India, in Italia, Germania, in in

sulis maris, in montibus et vallibus et ubique terrarum, ubi homi

nes sunt, qui evangelium habent et in Christum credunt etc." Denna

kyrka ”generat ipsa liberos sine intermissione usque ad finem mundi,

dum exercet ministerium verbi, hoc est, dum docet et propagat ev

angelium, hoc enim generare est.” Genom denna allegori läres det

oss på ett skönt sätt att kyrkan ej har annat att göra än ”recte et

pure docere evangelium atque ita generare liberos. Sic omnes in

vicem sumus patres et filii, generamur enim alii ex aliis. Ego ex

aliis per evangelium genitus jam alios gigno, qui deinceps alios gi

gnunt, et sic ista generatio durabit usque ad finem mundi.” Och de

barn, som sålunda blifva af kyrkan födde, blifva ock af henne och

genom hennes nådemedel närde och utvecklade: ”Ecclesia enim docet,

fovet, gestat nos in utero, gremio et ulnis, fingit et perficit nos ad

formam Christi, donec crescamus in virum perfectum etc. Ita om

nia fiunt per ministerium verbi”.

Så är för Luther såsom för alla de lutherska bekännelseskrif

terna kyrkan i egentlig mening det sig med nådemedlen utåt och

inåt uppbyggande samfundet af alla sant troende. Att detta de

troendes samfund aldrig framstår i verkligheten rent och oblandadt,

utan alltid är bemängdt med sådana, som icke i sjelfva verket höra

dit, hafva vi redan sett vara af Luther antydt. Vi hafva ock sett

att Luther icke dragit i betänkande att kalla äfven den sålunda

uppkomna corpus mixtum för kyrka. Någongång ser det ut som om

denna beteckning af Luther ansågs vara lika egentlig som den, då

man med kyrka förstår blott de heligas samfund. Så talar han i

tvänne predikningar öfver Mt. 13, 24–30 *) derom, att i den krist

liga kyrkan äro många hycklare och falska kristne, att kyrkan är

den åker, som besås med god säd, men der dock till följe af ovän

nens utsäde ogräs och hvete växa upp tillsammans *); så säger han

*) Irmischers Ed, 2, 254 f.

*) Erl. Ausg. 2, 53 f.

*) Augsb. bek:s apologi säger (pag. 155), i motsats härtill, om åkern i

Mt. 13, 38, att den enligt Herrens utsago är verlden, ej kyrkan.
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till och med *), att skriften talar på tvänne sätt om kyrkan *) ity

att hon ”aufs erste heisst die Kirche insgemein alle diejenigen,

s0 einerlei Lehre öffentlich bekennen und einerlei Sacramente brau

chen, ob wohl viel Heuchler und Gottlose drunter vermischt sind.”

Dylika utsagor äro nu emellertid icke så att förstå, som om hos Lu

ther skulle finnas mera än ett egentligt kyrkobegrepp. Om han kal

lar äfven det yttre samfundet af alla döpta för kyrka, så sker detta,

i öfverensstämmelse med bekännelseskrifterna, derföre att den egent

liga kyrkan der finnes. Vi se detta särskilt af utläggningen öfver

Galaterbrefvet. Der upptager han en af Hieronymus uppkastad frå

ga, huru Paulus kunde kalla Galaterne en kristlig församling eller

kyrka, då han dock betraktar dem såsom fallne ur nåden. Svaret

blifver att apostelen här såsom i fråga om församlingen i Korint

begagnar sig af den retoriska figuren synekdoke, så att han om

det hela utsäger hvad som gäller blott en del; om ock Galaterne

voro förförde fans der dock dop, Guds ord och Kristi namn, hvar

före der ock funnos några fromma, som icke hade affallit från Pauli

lära utan behållit ordet och sakramenten rena och vid rätt bruk

och sålunda icke blifvit förorenade eller ohelgade för de affälligas

skull*). Och att Luther, fastän han någon gång i skriften finner äfven

ett vidsträcktare kyrkobegrepp, dock fann det inskränktare af oss

här ofvan framstälda vara det egentliga, framgår äfven deraf att han

vid det nyss anförda stycket ur utläggningen af Joels profetia till

lägger att inom den blandade hopen alltid finnas några troende och

rättsinnade. ”Dieses rechtschaffene, reine Häuflein heisst die Schrift

Kirche, welcher auch eigentlich der Name heilig gebührt.”

Till förfullständigande af Luthers åskådning om kyrkan må slut

ligen nämnas att, ehuru han, såsom ofvan blifvit antydt, mer än en

gång erkänner att kyrkan funnits redan inom det romerska sam

fundet, han dock ofta betecknar detta såsom den falska kyrkan el

ler rent af frånkänner det namnet kyrka, under det att han dere

mot betecknar de evangeliska samfunden såsom den sanna kyrkan *).

Vi förstå efter det föregående väl, att epiteten sann och falsk här

måste fattas relativt och att Luther i båda fallen tänkt icke närmast

på kyrkan i dess väsen utan på kyrkan i dess historiska företeelse.

*) Jfr. Andere Ausleg. des propheten Joels Kap. 5, 17, se Walchs ed.

VI, s. 2397 f.

*) I detta stycke motsäger Luther hvad han sjelf en annan gång sagt,

Se ofvan sid. 32.

*) Irmischers ed. 1, 40 f.

*) Se ofvan, och Erl, Ausg. 14, 210 f.
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Det senare uttalar han ock alldeles särskilt i sin kyrkopostilla *),

då han efter att hafva förklarat påfven ”mit seinem Haufen” icke

höra till kyrkan, säger: Sondern die Kirche auf Erden, wenn man

von der äusserlichen Gemeinschaft redet, ist eine solche Sammlung derer,

so die rechte Lehre des Evangelii von Christo hören, glauben und

bekennen, und haben bei ihnen den heiligen Geist, der sie heiliget

und in ihnen wirket durchs Wort und Sacrament; unter welchen

gleichwohl etliche sind falsche Christen und Heuchler.” Dessa ord

utgöra ett riktigt uttryck för Luthers uppfattning af den reforme

rade kyrkan. Hon var ett med väsentligen riktig nådemedelsförvalt

ning försedt kyrkosamfund, som derföre kunde göra anspråk på att

vara ett uttryck för den sanna kyrkan, om ock med henne förenat

sig åtskilliga falska kristna, som ej voro sanne kyrkans medlemmar.

Hvad deremot den påfviska kyrkan beträffar, var hon i Luthers

ögon en vrångbild af kyrkosamfund, inom hvilket likväl, till följe der

af att Guds ord icke ur samfundet fullkomligt försvunnit, den sanna

kyrkan kunde om ock med stor nöd existera. Det är dock der

vid att märka, att till denna icke kunde räknas de anhängare af

den romerska kyrkan, som förföljde evangelium. De visade härige

nom att, såsom deras kyrkosamfund var ett väsentligen urartadt

samfund, så stodo de ock sjelfva utom Kristi sanna kyrka.

I alla de stycken, som enligt de lutherska bekännelseskrifterna

äro för kyrkobegreppet väsentliga, hafva vi sålunda funnit att Lu

thers enskilda skrifter stå i öfverensstämmelse med kyrkans bekän

nelseskrifter. Det återstår nu att tillse, huru det i detta afseende för

håller sig med Luthers förnämste medhjelpare vid reformationsver

ket, Melanchthon. Frågan blifver här den, huruvida denne reforma

tor äfven sedermera vidhöll det kyrkobegrepp, han uttalat och ut

vecklat i augsburgiska bekännelsen och dess försvar *).

Melanchthons dogmatiskt teologiska åskådning är som bekant

förnämligast nedlagd i hans berömda loci theologici. Artikeln om

*) Erl. Ausg. 14, sid. 211.

*) De källor, som ligga till grund för vår framställning af Melanchthons

kyrkobegrepp, äro Corpus Reformatorum, ed. Bindseil och följande med denna

samling jemförda äldre editioner af Melanchthons Loci theologici: a) en af år

1522, at Bindseil bland locorum theol. prima ætas betecknad såsom n. 17;

b) en af år 1535, tryckt i Wittenberg hos J. Clug, hvilken hos Bindseil

erhållit m. 1 bland de editioner, som tillhöra secunda ætas; c) en af år

1536, tryckt i Wittenberg hos P. Seitz, hos Bindseil n. 7 af sistnämda

grupp; d) en af år 1545, likaledes tryckt i Wittenberg, den andra i ord

ningen af de editioner, som af B. hänföras till ætas tertia locorum theo

logicorum,
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kyrkan uppträder dock här i mer än en gestalt. I de editioner af

detta dogmatiska arbete, hvilka utkommo före år 1535, förekommer

alls icke någon särskild artikel de ecclesia. Från nämda år ingår

emellertid en sådan artikel i dessa loci. Denna blifver väsentligen

omarbetad i den nya edition, som först utkom 1543. Och i editio

nerna från år 1545 har åter den gestalt, hvilken ifrågavarande ar

tikel år 1543 erhållit, blifvit väsentligen förändrad. Och de förän

dringar, som sålunda tid efter annan med denna artikel företagits,

äro icke af blott partiell betydelse och gälla icke heller endast det

närmare utförandet. Sjelfva kyrkans begrepp blifver under olika

perioder på ett olika sätt framstäldt. Innan vi gå att uppvisa detta

och i sammanhang dermed tillse, huru Melanchthon på de olika sta

dierna af sin senare utveckliug förhåller sig till det lutherska kyr

kobegreppet, vilja vi först påpeka, att år 1545 är den tidpunkt, vid

hvilken en väsentlig förändring inträder i åtminstone det sätt, hvarpå

Melanchthon framställer kyrkans begrepp. Från det att Mel. i sina

loci först behandlar läran om kyrkan är artikeln härom oförändrad

till 1543. Och den förändring, som då inträder, gifver visserligen

en helt annan gestalt åt hela artikeln, men definitionen på kyrkan

blifver i allt väsentligt densamma som förut. Först i omarbetningen

af år 1545 är äfven kyrkans definition en annan, och den i denna

edition framstälda definitionen står ock i närmaste öfverensstämmelse

med det, som angående kyrkans begrepp säges i den sedermera ut

gifna postillan. Vi hafva ansett så mycket mera nödigt att påpeka

detta, som det är alltför vanligt att den ifrågavarande tidpunkten på

ett vilseledande och rent af oriktigt sätt uppgifves *).

Vi hafva då först att tillse huru Melanchthon i sina loci theo

logici under den förra af de nu ifrågavarande perioderna bestämmer

kyrkans begrepp. Detta skall blifva oss klart, om vi kasta en öf

verblick öfver innehållet i artikeln de ecclesia intill 1543*). Med kyrka

så börjar förf, förstår den heliga skrift understundom föreningen af

alla dem, ”qui profitentur evangelium et non sunt excommunicati,

in qua promiscue boni et mali sunt”. Det är nämligen sant att de

onda, såvidt de ej äro exkommunicerade, ”membra ecclesiæ esse secun

dum externam conversationem et signa exteriora.” Men ”proprie et

principaliter” betyder kyrka ”congregationem justorum, qui vere cre

*) Så af Münchmeyer a. a. s. 52 f., Thomasius a. a. III, 2, 399, Lu

thardt, Compendium der Dogmatik, 1 uppl. s. 216. Dessa författare synas

sätta den ifrågavarande gränsen redan 1535. Detta är lika oriktigt, som

det af Krauss, Das Dogma v. der sichtbaren u. unsichtbaren Kirche 1876,

s. 39, uppgifna året 1559, *) Corpus Ref. XXI, 505 f.
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dunt Christo et sanctificantur spiritu Christi”. Och denna kyrka

har såsom yttre kännetecken ”purum verbum Dei et legitimum usum

sacramentorum”. Såväl denna inre proprietas hos kyrkan som de

nämda notæ externæ beskrifver Paulus Efes. 5. Och härmed står

den tredje trosartikeln i öfverensstämmelse. Dess mening är "credo,

esse veram aliquam ecclesiam, quæ sit congregatio sanctorum". Och

det epitet ”catholica,” som här tillägges, har den betydelsen, att vi

skola förstå, att kyrkan är ense i fråga om ”doctrina evangelii”, äf

ven om hon är utspridd öfver hela jorden och har olika menskliga

ceremonier. Sedan M. derefter talat om huru trösteligt det är att

veta, att kyrkan till dagarnes ända skall bestå, och det såsom ”eccle

sia catholica”, fortsätter han: ”Sed huic ecclesiæ, id est sanctis, sunt

admixti in mundo multi hypocritæ et mali. Et interdum impii te

nent regnum externum in ecclesia et bonos persequuntur”. Till följe

häraf uppstå olika meningar om kyrkan, och skriften framställer

tvänne olika samfund, ”alterum veræ ecclesiæ, alterum hypocriticæ,

quæ gerit bellum cum vera ecclesia, sicut Judæi Prophetas et postea

Christum persequebantur”. Det är för de fromme af vigt att fast

hålla denna "discrimen duorum corporum ecclesiæ, ne auctoritate ti

tuli ecclesiæ decipiantur.” Det säkra kännetecknet på den sanna

kyrkan, evangelii rena predikan, kunna vi sätta mot ”omnibus titu

lis illorum, qui evangelium persequuntur et damnant”. Utom det

att en stor hop ogudaktige (ingens multitudo impiorum) sällat sig

till den sanna kyrkan, så att dess sanna medlemmar äro dolda och

knapt kunna skönjas, hafva äfven dessa kyrkans sanna medlemmar

sin svaghet, sina fel och synder. ”Ita latet ecclesia, tecta non so

lum regno et multitudine impiorum sed etiam stultis aliquibus aut

frivolis et inutilibus persuasionibus piorum”. En sådan kyrka må

las för oss i Israels folks historia. Der fans den sanna kyrkan, och

dock hade en mycket stor hop ogudaktiga menniskor och falska pro

feter blandat sig dertill, och de fromme hade ”quædam errata et vi

tiosos cultus”. Men en annan gång framstod den sanna kyrkan i

större glans, renhet och omfång, när profeterne rensat läran. Så se

vi, huru de stridiga åsigterna om kyrkan böra bedömas. När det

heter, att kyrkan är ”columna veritatis”, så är detta sagdt ”de spi

rituali coetu piorum, qui passim in mundo dispersi sunt”. Men an

dra språk tala om att enskilda medlemmar kunna taga miste, och

att med de verkligt fromme är blandad en stor hop, som är befläc

kad med farliga villfarelser. – Artikeln afslutas derefter med tvänne

stycken om sakramentens förvaltande af ovärdige och om betydelsen

af menskliga traditioner inom kyrkan. Med afseende på det först

*
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nämda må särskilt märkas att Melanchthon vid oppositionen mot

donatisterne bland annat säger: "impossibile est ullam multitudinem

seu ecclesiam in hac vita diu existere, in qua nulli sint mali.”

Om vi blicka tillbaka på denna exposé, finna vi lätt, att den

ståndpunkt, Mel. här intager, är väsentligen densamma som den,

från hvilken Augsburgiska bekännelsen och dess apologi utgått. Kyr

kan är äfven enligt Melanchthon den sig med nådemedlen uppbyg

gande föreningen af alla sant troende menniskor. Denna förening

måste taga gestalt äfven i det yttre, och då är möjligheten af sam

manblandningen mellan troende och otrogna gifven, men det yttre

samfundet kan dock, enligt Mel, kallas kyrka, så länge det har rätt

nådemedelsförvaltning, äfven om ej blott alla medlemmar äro mer

eller mindre bristfälliga utan äfven en ”ingens multitudo impiorum"

sällat sig till kyrkans sanna medlemmar och med dem står i för

bindelse ”secundum externam conversationem et signa exteriora."

Visserligen synes Melanchthon af det yttre kyrkosamfundet och den

väsentliga kyrkan göra tvänne skilda kyrkor, och hans yttranden i

denna riktning äro måhända utsatta för större missförstånd än mot

svarande utsagor i bekännelseskrifterna. Härvid är dock att märka,

att när M. rent ut skiljer mellan ”duo corpora ecclesiæ”, sammanhan

get tydligen angifver, att han der tänkt närmast på yttre kyrkosam

fund, som kunna vara väsentligen skilda alltefter som de hafva pura

doctrina evangelii eller icke. Och ehuru Mel. säger att skriften

i tvänne olika meningar begagnar ordet kyrka, uttalar han dock ut

tryckligen, att endast den är egentlig och principiel, hvilken talar

om kyrkan såsom de troendes samfund.

Den väsentliga öfverensstämmelsen i fråga om kyrkobegreppet

mellan bekännelseskrifternas lära och Melanchthons enskilda åskåd

ning under nu i fråga varande period blifver ytterligare bestyrkt ej

blott af en under år 1540 utgifven kommentar till Romarebrefvet,

hvilken tydligen fasthåller det ur-lutherska kyrkobegreppet *) utan

alldeles särskilt af den definition på kyrkan, som Melanchthon

ställer i spetsen för hela den förändrade gestalt, hvilken han i den år

1543 utgifna editionen af loci theologici gifver åt artikeln om kyrkan.

Denna definition lyder nämligen så: "Ecclesia visibilis est coetus

amplectentium Evangelium Dei, et obedientium Evangelio, et renato

rum Spiritu sancto, cui coetui admixta est magna multitudo non re

natorum, sed tamen de doctrina consentientium"*). Vare sig att or

*) Jfr. Teol. Tidskrift för år 1862 sid. 195 f.

*) Corpus Ref. XXI, 826.
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det "visibilis" här är att hänföra till ”ecclesia" eller – hvilket vi

hålla för det sannolikare") – till ”coetus”, visst är att Mel. här i

öfverensstämmelse med bekännelseskrifterna framställer kyrkan såsom

det kring nådemedlen samlade samfundet af alla troende.

Oförnekligt är emellertid att från och med 1545 en icke ovä

sentlig förändring inträder i Melanchthons sätt att betrakta och

bestämma kyrkan. Det blifver nu vår uppgift att tillse, huru Me

lanchthons lära i detta afseende gestaltade sig under detta sista

skede af reformatorns lif*).

I de till ifrågavarande tid hörande editionerna af Loci theolo

gici börjar artikeln de ecclesia på följande sätt. "Semper in con

spectu sit omnibus hoc Pauli dictum: Quos elegit, hos vocavit. Quo

tiescumque de ecclesia cogitamus, intueamur coetum vocatorum, qui

est ecclesia visibilis, nec alibi electos ullos esse somniemus, nisi in

hoc ipso coetu visibili.” Sedan Melanchthon sökt styrka denna be

skrifning på kyrkan med anförande af bibelspråk, klandrar han dem,

som icke vilja sluta sig till någon kyrka, emedan de ingenstädes

finna ett samfund, som svarar mot den idé, de för sig uppgjort, el

ler en kyrka ”in qua non desideretur aliquid in moribus aut disci

plina." Gent emot sådana villfarelser är det af vigt att hafva ett

rätt begrepp om kyrkan. Derföre fortsätter han: ”Sit autem hæc

definitio: Ecclesia visibilis est coetus amplectentium evangelium Chri

sti et recte utentium sacramentis, in quo Deus per ministerium evan

gelicum est efficax et multos ad vitam æternam regenerat, in quo

coetu tamen multi sunt non renati sed de vera doctrina consentien

tes"*). Så fans på Marie tid en Zakarias, Simeon, Josef, Elisabet

och många andra, som voro ense i den rena läran och hörde icke

sadduceerne eller andra ogudaktige ”pontifices" utan Zakarias, Si–

meon etc. Och bland dessa funnos några, som icke voro pånytt

födde utan hade förbrytelser på sitt samvete, "qui tamen, quia de

vera doctrina consentiebant, erant cives et membra ecclesiæ in hac

vita." Med andra bibelhistoriska exempel visas sedan att de som

*) Jfr. Melanchthons egen framställning Corpus Ref. XXV, s. 47. – <Vi

sibilis" kan, hänfördt till kyrkan, enligt hvad sammanhanget visar, icke

angifva att man skulle kunna se, hvilka som äro kyrkans sanna medlem

mar, utan endast att de troendes coetus måste taga gestalt äfven i det

yttre.

*) Jfr Corpus Ref. XXI, 825 f. (Loci Theol.), XXIV. 365 f. 399 f. och

XXV, 46 f. (De båda sistnämda delarne innehålla Melanchthons postilla).

*) Märk den icke oväsentliga skilnaden mellan denna definition och den

ofvan ur 1543 års edition anförda!

s
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icke haft en ren lära aldrig varit kyrkans medlemmar, men att en

liten hop af heliga funnits, som haft en ren lära; med dem hafva

varit blandade några, hvilkas seder varit klandervärda, men som till

följe af sin renlärighet varit "ecclesiæ membra in externa societate et

functione ministerii.” Han framhåller derefter ”duæ particulæ in

signesa, dem man icke må förbigå, då man definierar kyrkan; dessa

äro någon kännedom om Kristus, hans ord och löften samt ett evan

geliskt ministerium. Det förstnämda betonas i synnerhet. ”Ac ta

lis ab initio fuit ecclesia, inde usque ab Adam post editam promissio

nem, coetus alias major, alias minor, qui fiducia promissi Domini

accepit remissionem peccatorum et Deum vere invocavit." Derefter

visar Melanchthon gent emot de romerske, att kyrkan ej är bunden

vid biskoparne och deras succession utan vid Guds ord, i samman

manhang hvarmed han uppdrager gränslinier mellan kyrkan och

verldsligt regemente. En särskild afdelning mot donatisterna fram

håller sedan nödvändigheten af att inom kyrkan fördraga såväl onda

menniskor i allmänhet som särskilt ogudaktiga lärare. Till grund

för denna afdelning lägges följande med artikelns början öfverens

stämmande utsagor: "Descripsimus ecclesiam visibilem, in qua dixi

mus multos non renatos admixtos esse sanctis, sed hic discerni ma

los oportet. Alii de doctrina recte sentiunt, nec sunt hostes evan

gelii seu hæretici, sed tantum habent aliqua morum vitia. Tales,

si non sunt excommunicati, etsi vocantur mortua membra, tamen

sunt in externa societate ecclesiæ, et cum funguntur munere docendi

aut administrandi sacramentorum, valent ministeria et sunt efficacia

et licet eis uti." Och när M. slutligen talar ”de signis monstranti

bus ecclesiam, qua alii notas nominant" (såsom sådana angifvas här

evangelium incorruptum et legitimus usus sacramentorum), säger han

bland annat följande: "Ecclesia vera plerumque est exiguus coetus,

in quo dominatur magna multitudo impiorum."

Det sätt att framställa kyrkans begrepp, som möter oss i de

nu anförda utsagorna, återfinna vi äfven i Melanchthons postilla.

I predikan öfver evangeliet för 5 Sönd. efter Epifanias (Mt. 13)

lemnar han först en definition på kyrkan, hvilken väsentligen öf

verensstämmer med den nyss anförda, i loci theologici förekommande

definitionen. Vid utvecklingen af denna definition framhåller han

nödvändigheten af att bestämma kyrkan såsom ett synligt samfund.

När en motståndare argumenterat mot honom på följande sätt:

”Quod creditur, non videtur; Ecclesiam esse ereditur; Ergo ecclesia

non videtur, non cernitur oculisa, svarar Melanchthon, att det som

utgör föremål för tro icke är kyrkan såsom coetus utan den san
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ningen att "in isto coetu sunt electi Dei." Han skiljer äfven här

mellan viva och mortua membra ecclesiæ. Om de senare heter det

att de "non sunt vere renati et sanctificati, sed tamen in externa

societate sunt inserti huic coetui, qui profitetur doctrinam puram et

retinet usum sacramentorum a Christo traditum." I predikan öfver

evangeliet för Söndagen Sexagesima (Luk. 8) inlåter sig Melanchthon

åter på besvarandet af frågan ”Quid est ecclesia"?, och svaret blif

ver i det närmaste detsamma som det, hvilket gifves i de senast

nämda editionerna af loci theologici. Äfven här upptager han till

vederläggning den slutledning med afseende på kyrkans osynlighet,

hvilken hvilar på den omständigheten att kyrkan är en trosartikel.

Och vid förklaringen af ordet ”sancta” såsom epitet till kyrkan säger

han: "Dicitur in hac vita ecclesia sancta xavd ovvsydoxjv, quiavere

filius Dei in ea regnat et multa sunt membra sanctificata Spiritu sanct0

et electa ad vitam æternam. Etsi igitur multi alii sunt in externo

coetu ecclesiæ, non sancti, tamen a principali fit nuncupatio. Et

membra sanctificata usitate nominantur viva membra ecclesiæ. Cæ

teri vocantur mortua membra, si tamen de vera doctrina consentiant."

Afven i predikan öfver evangeliet för 2 Sönd. efter Tref (Luk 14)

definierar Melanchthon ”ecclesiam in hac vita." Och definitionen

lyder: "Ecclesia est coetus visibilis amplectentium evangelium et

utentium sacramentis sicut divinitus instituta sunt, in quo coetu Fi

lius Dei est efficax per ministerium et multos regenerat, et sunt in

eodem coetu multinon sancti sed tamen de doctrina consentientes."

Vid första blicken på de utsagor, hvilka vi nu meddelat, fram

står det klart, att Melanchthon under den period, hvarom här är

fråga, med hänseende till kyrkan begagnar uttryckssätt, som äro vä

sentligen olika dem, hvilka vi funnit ej blott i de lutherska bekän

nelseskrifterna utan äfven hos Luther, ja hos Melanchthon sjelf under

en tidigare period. Och olikheten kan – om vi bortse från åtskil

liga bestämningar, på hvilka vi icke här torde behöfva inlåta oss –

korteligen uttryckas så, att kyrkan här ej mera bestämmes såsom

varande i första hand de sant troendes samfund, utan att hon här

framträder såsom det synliga samfundet af alla dem, som hafva en

rätt nådemedelsförvaltning och deraf begagna sig. Frågan blifver nu

den, huruvida Melanchthon genom detta framställningssätt blott velat

framhålla en sida af kyrkobegreppet, som förut mindre framhållits,

eller om han verkligen uppgifvit det genuint lutherska kyrkobegrep

pet för att i dess ställe sätta ett annat. Vid besvarandet af denna

fråga erinra vi till en början derom, att äfven enligt den äldre lu

therska åskådningen kyrkan kan bestämmas såsom varande förenin

täz

* = i

**

* ** 4

# =

** ***

####



Om det lutherska kyrkobegreppet. 47

gen af alla dem, hvilka mer eller mindre rätt bruka nådemedlen

eller såsom den krets, inom hvilken nådemedlen förekomma. Men

detta beteckningssätt användes endast för att bestämma kyrkan i

dess yttre företeelse, ej för att bestämma dess väsen. Till sitt vä

sen, principaliter et proprie, är kyrkan de troendes samfund. Detta

senare utsäges nu icke med bestämda ord af Melanchthon under den

period, hvarom här är fråga, och så till vida finnes här alltid en af

vikelse från det ursprungliga lutherska framställningssättet. Denna

afvikelse behöfver dock icke med nödvändighet innebära en bestämd,

än mindre medveten, förändring i uppfattningen af kyrkans väsen,

Melanchthon kan, dertill föranledd af de anabaptistiska svärmerierna,

blott hafva velat kraftigt betona nödvändigheten deraf att kyrkan

tager en yttre gestalt och omöjligheten af att i det yttre samfund,

som sålunda uppstår, skilja mellan onda och goda, mellan sådane,

som väsentligen tillhöra kyrkan och sådane, som blott blandat sig

tillsammans med henne, då hon gestaltat sig till en yttre verklighet.

Huru starka uttryck Melanchthon än, efter hvad vi i det närmast

föregående sett, begagnar för att framställa kyrkan såsom en corpus

mixtum, ligger det likväl icke inom omöjlighetens område, att han

det oaktadt icke velat förneka, att kyrkan äfven kunde definieras

såsom de heligas samfund och att detta sätt att bestämma kyrkans

väsen är det primära och egentliga. Såsom han i augsb.bekännel

sens apologi företrädesvis bekämpat det romerska kyrkobegreppet, så

bekämpar han under senare delen af sitt lif företrädesvis det ana

baptistiskt-donatistiska, och likasom han i den förstnämda kampen

för kyrkans väsen ej förgat den blandningsgestalt, som kyrkan i sitt

framträdande företer, så kan han ock i den nu i fråga varande stri

den med framhållandet af kyrkans egenskap af att här i lifvet vara

en corpus mixtum väl hafva förbundit ett, om också ej uttaladt, er

kännande deraf, att kyrkan i egentlig mening dock är endast de tro

endes samfund.

Och hvad som sålunda i och för sig är en möjlighet gestaltar

sig för oss af mer än ett skäl till en grad af sannolikhet, som grän

sar till visshet. Vi fästa oss här mindre vid det osannolika deri,

att Melanchthon under senare delen af sitt lif skulle hafva väsent

ligen förändrat ståndpunkt i fråga om uppfattningen af kyrkans vä

sen, så mycket mera, som han aldrig direkt angifvit, att en sådan

förändring skett. Melanchthons vacklande hållning i nattvardsläran

gör en frontförändring hos honom äfven i fråga om kyrkans väsen

till en psykologisk möjlighet. Men om vi närmare betrakta just de

utsagor, hvilka förekomma i den nyss refererade artikeln ur Melanch



48 Martin Johansson.

thons senare loci såväl som i de berörda evangelii-utläggningarna,

skola vi finna, att bakom det kyrkobegrepp, som der företrädesvis

gör sig gällande, framskymtar ett annat, med det ur-lutherska besläg

tadt, om icke identiskt. Vi erinra först derom, att Melanchthon mer

än en gång uttryckligen säger, att han talar om ”ecclesia visibilis,

ecclesia hac in vita", hvarmed han synes oss antyda, att han äfven

tänker sig kyrkan tagen i en annan mening än den, då dermed för

stås det yttre kyrkosamfundet i dess faktiska beskaffenhet. Vidare

talar han likaledes upprepade gånger derom, att de ogudaktige, som

hålla den rätta läran, äro kyrkans medlemmar, för så vidt de med

kyrkan äro ”in externa societate”, ett uttryckssätt, som ju på det

bestämdaste erinrar om apologiens sätt att beteckna de ogudaktiges

ställning till den sanna kyrkan, af hvilken de icke i egentligaste me

ning utan endast med hänseende till ritus externi äro medlemmar.

Och när det heter, att den sanna kyrkan mestadels är en ”exiguus

coetus, in quo dominatur magna multitudo impiorum”, gifves ju äfven

här en antydan derom, att den stora hopen af ogudaktige endast i

en oegentlig mening kunna sägas vara kyrkans medlemmar. Den

stora hopen faller i viss mening inom kyrkan, hvilket uttryckes der

med, att den herskar i kyrkan; i en annan mening åter står han

utom kyrkan, som ju i förhållande till de ogudaktiges stora hop en

dast är en ”coetus exiguus.” Bland de af oss anförda uttrycken

torde intet så tydligt hänvisa till ett inskränktare kyrkobegrepp än

det, hvilket vid första påseendet här synes vara det enda, som den

utsagan att kyrkan ända från början varit en än större än mindre

coetus, ”qui fiducia promissi Domini accepit remissionem peccatorum

et Deum vere invocavit.” Här är det ju ganska klart, att det icke

är fråga om en coetus mixtus utan om en coetus vere credentium.

Om membra mortua ecclesiæ kan det ju omöjligen sägas, att de und–

fått syndernas förlåtelse och blifvit Guds sanne tillbedjare.

Men äfven andra af oss icke förut anförda yttranden tala der–

för att Melanchthon, äfven i de skrifter, om hvilka det här är fråga,

ingalunda velat förneka det ur-lutherska kyrkobegreppet. Då han

i sina loci vid artikeln om kyrkan talar om den sannings-grundval

som der finnes, erkänner han att äfven de helige (sancti) till följe

af sin svaghet hafva större eller mindre ljus, hvadan de, om de ock–

så bygga på den rätta grunden, i mycket kunna fela. Derföre före–

skrifver Paulus, säger han, att vi företrädesvis skola se på grunden

”et significat multa vera membra ecclesiæ habere aliquid infirmitatis

et aliquos nævos”. Sedan han derefter närmare utvecklat 1 Kor.

3, 13, säger han: ”Hæc ideo recensui – – ut deploretur infirmitas
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humana, quæ etiam in veris ecclesiæ membris sæpe conspicitur”.

0ch något längre ned uttalar han likaledes, att det alltid finnes ”ali

qua vera membra ecclesiæ, quæ fundamentum retinent”*). Här

skiljer Melanchthon sålunda mellan dem, som äro ”vera ecclesiæ mem

bra” och dem, som icke äro det. Kännetecknet är att de förra fast

hålla den kristna sanningens grundval, de senare icke. Till följe af

Melanchthons starka betonande af den rena läran såsom ett kyrkans

kännetecken skulle man möjligen kunna anse, att han här med ”vera

membra” menar alla dem, som hafva en ren lära, vare sig att de

äro pånyttfödde eller icke, och för sådan händelse skulle uttryck

sådana som de nu anförda endast visa, att han här uttalar samma

kyrkobegrepp som det, hvilket öfverhufvud i de i fråga varande skrif

terna mest framstår. Ett närmare betraktande af sammanhanget

visar dock, att författaren här med ”vera membra ecclesiæ” menar

verkligen pånyttfödde eller, såsom han enligt hvad vi ofvan sågo

uttrycker sig, ”heliga” menniskor, hvarför ock vi måste anse, att Me

lanchthon här har i sinnet ett kyrkobegrepp, enligt hvilket kyrkan

sammanfaller med de heligas samfund. Detsamma synes ock framgå

af det sätt, på hvilket han i en af de ofvan nämda predikningarna *)

tolkar förhållandet mellan de båda leden i det gamla symbolum:

ecclesiam sanctam catholicam och communionem sanctorum. Han

anför visserligen en tolkning, enligt hvilken symbolum med det se

nare ledet velat säga, att den himmelska församlingen står i förbin

delse med den, hvilken är här på jorden; men för egen del tilläg

ger han, alldeles i öfverensstämmelse med den äldre lutherska upp

fattningen: ”simplicissimum est dicere, interpositam esse hanc parti

culam tamquam interpretationem præcedentium verborum”. Slutligen

må vi här fästa uppmärksamhet vid ett par mycket betecknande

yttranden, som äfven efter de sista editionerna förekomma i den ar

tikel af loci theologici, som har till öfverskrift de regno Christi *).

Vid talet om omöjligheten att här i verlden bringa en ecclesia pura

till stånd säger nämligen M.: ”in hac vita semper erunt ecclesiæ

admixti mali”, ett yttrande, som förutsätter att de, hvilka här be

nämnas mali, ej egentligen och väsentligen höra till kyrkan, enär de

blott med henne äro admixti. Och ännu bestämdare uttalas denna

tanke i de ord, med hvilka denna artikel börjar: ”Evangelium clare

docet, regnum Christi esse spirituale, hoc est, Christum sedere ad

dextram Patris et interpellare pro nobis et dare remissionem pecca

") Jfr. C. R. XXI, 837–839.

*) C. R. XXIV, 400. *) C. R. XXI 923. 920.
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torum et spiritum sanctum ecclesiæ, hoc est, credentibus in ipsum et

invocantibus Deum fiducia ipsius *), eosque sanctificare, ut resuscitet

eos in novissimo die ad vitam et gloriam æternam”. Efter allt detta

må det ej förundra oss att den bekante Bellarmin, som på det be

stämdaste förnekade hvarje annat kyrkobegrepp än ett sådant, enligt

hvilket äfven de ogudaktige voro kyrkans sanna och verkliga medlem

mar, alls icke fann sig tillfredsstäld med det kyrkobegrepp, som Me

lanchthon under de senare åren af sitt lif framstält, och det der

före att den sist nämde, trots de i Bellarmins ögon bättre ansatserne,

dock stannade vid en kyrka, hvars medlemmar han sade vara ”quos

dam pios et electos a Deo illuminatos”*).

Med detta allt hafva vi ingalunda velat försvara eller ens så

som från luthersk ståndpunkt fullt exakt godkänna den definition

på kyrka, hvilken Melanchthon under detta sista skede af sitt lif

vanligen gifver. Kyrkans synlighet hade från luthersk ståndpunkt

kunnat häfdas på annat sätt än genom en definition, som med af

seende på kyrkans medlemmar åtminstone icke undviker skenet af

att närma sig det romerska kyrkobegreppet. Och denna definition

måste antingen leda till antagande af tvänne kyrkor med lika be

rättigande att bära detta namn eller – då detta påtagligen icke är

meningen – lida en väsentlig modifikation af sådana af oss anförda

utsagor, i hvilka Melanchthon visar sig i sjelfva verket icke hafva

helt öfvergifvit det ur-lutherska kyrkobegreppet. Det lindrigaste vi

kunna säga om Melanchthons sätt att under ifrågavarande period

bestämma kyrkans begrepp är, att det är utsatt för missförstånd.

Häri torde vi ock hafva att söka anledningen dertill att det följande

århundradets bekännelsetrogna dogmatici ingalunda upptogo Melanch

thons uttryckssätt från denna tid utan, särskilt i motsättning till

Bellarmins ytligt realistiska kyrkobegrepp, återgingo till ett sätt att

bestämma kyrkans väsen, som kom i närmare öfverensstämmelse

med Luthers och bekännelseskrifternas sätt att betrakta oeh behandla

denna fråga *).

Resultatet af vår undersökning om Melanchthons ställning till

det lutherska kyrkobegreppet blifver sålunda det, att han ända till

år 1545 både i sak och uttryck visar sig hylla samma kyrkobegrepp

som bekännelseskrifterna och Luther, och att, om han från och med

*) Kursiveringen af oss.

*) Se Primi Tomi Quarta Controversia generalis, de conciliis et ecclesia

militante, lib. III, cap. XI.

*) Jfr. Thomasius, a. a. sid. 400 f.
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sist nämda år vid framställandet af läran om kyrkan ej blott starkt

betonar utan rent af utgår från kyrkan sådan den i sin empiriska

utgestaltning blifvit, kraftiga bevis dock föreligga derför att han

härmed icke velat förneka riktigheten af det äldre lutherska fram

ställningssättet, enligt hvilket kyrkan, stricte et principaliter dicta,

är de heligas samfund.

II.

Genom den föregående undersökningen hafva vi kommit till in

sigt om, hvilket det kyrkobegrepp är, som tillhörer lutherdomen i

dess ursprungliga gestalt. Kyrkan är enligt detta begrepp föreningen

af alla dem, som stå i lefvande trosgemenskap med herren Kristus;

men hon är ock på samma gång det samfund, i och genom hvilket,

såsom en frälsningsanstalt i verlden, den nämda trosgemenskapen

allt mera förverkligas, och för detta ändamål har hon af Herren und

fått ordet och sakramenten såsom medel för fyllande af den uppgift,

som sålunda föreligger henne. Dessa bestämningar hafva vi ock an

sett oss kunna sammanfatta så, att kyrkan, enligt ur-luthersk åskåd

ning, är den genom nådemedlen sig sjelf uppbyggande föreningen af

alla sanna kristna. Vår uppgift blifver nu att undersöka, huruvida

detta kyrkobegrepp håller stånd inför en skrifttrogen dogmatisk pröf

ning. Vi vilja härvid först tillse, hvad den heliga skrift har att lära

oss angående kyrkans väsen, och, sedan vi sålunda kommit till insigt

i förhållandet mellan skriftens kyrkobegrepp och det lutherska, der

efter till belysning upptaga de vigtigaste af de dogmatiska eller dog

matiskt–praktiska invändningar, som mot det lutherska kyrkobegrep

pet pläga framställas.

1.

Omdömet om det lutherska kyrkobegreppet beror på ett afgö

rande sätt af detta begrepps förhållande till den heliga skrifts lära

om kyrkan. Det är framför allt skriften, som har att afgöra, huru

vida en inom kyrkan framträdande doktrin är riktig eller icke. Och

just den lutherska läran vill sjelf framför andra blifva bedömd efter

det Guds ord, hvilket genom henne blifvit framdraget ur den tillbaka

trängdhet, hvarmed det under medeltiden måst låta sig nöja. Vi
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hafva redan sett, huru våra bekännelseskrifter såväl som reformato

rernes enskilda skrifter alltjemt söka grunda sin lära om kyrkan på

den heliga skrift; och den bekännelsekrift, genom hvilken den lu

therska reformationen må anses hafva vunnit sin relativa afslutning,

konkordieformeln, uttalar ju såsom bekant i inledningen den helt all–

männa satsen, att ”die heilige Schrift bleibt allein der einige Richter,

Regel und Richtschnur, nach welcher als dem einigen Probierstein

sollen und müssen alle Lehren erkannt und geurtheilet werden, ob

sie gut oder bös, recht oder unrecht sein”*). Och på vår skyldig

het att vid bedömandet af det lutherska kyrkobegreppet framför allt

rådfråga den heliga skrift må vi så mycket omsorgsfullare akta, som

vid bestämmandet och bedömandet af den ifrågavarande dogmen fa

ran ligger synnerligen nära, att låta andra faktorer erhålla ett otill

börligt inflytande. Kyrkan är nämligen något, som icke blott utgör

en trossats och såsom sådan ett föremål för dogmatiskt fixerande;

hon har äfven tagit gestalt i den yttre, förnimbara verkligheten. Det

ligger derföre ganska nära, att, då man vill bestämma hvad kyrkan

är, allt för mycket taga intryck af denna yttre förhandenvarande

verklighet och efter densamma bilda sitt kyrkobegrepp. Så gjorde

den romerska kyrkan och kom derigenom icke allenast till ett falskt

kyrkobegrepp, utan stängde ock på samma gång vägen för ett

kyrkans reformerande till större öfverensstämmelse med dess sanna

begrepp. Afven inom protestantismens område saknas icke försök

att på likartadt sätt, så att säga, på fri hand konstruera ett kyrko

begrepp; och orsaken dertill, att meningarna i fråga om kyrkans både

väsen och uppgift varit och äro så synnerligen skiftande torde för

nämligast vara att söka derutinnan, att man vid dessa frågors af

görande allt för mycket låtit bestämma sig af underordnade synpunk

ter samt allt för litet rådfrågat skriften. För oss ställer sig saken

på följande sätt. Antingen har den heliga skrift – vare sig ome

delbart eller medelbart – en lära om kyrkan, eller har hon det icke.

I senare fallet kan frågan om kyrkans begrepp icke blifva föremål

för dogmatiskt fixerande, och det är då lika oegentligt, att hon in

gått i de lutherska bekännelseskrifternas lärobestämningar, som att

hon kommit att bilda ett led i det apostoliska symbolum; i förra

fallet åter måste man, då det gäller att bestämma hvad kyrkan är,

låta skriften vara den källa, ur hvilken man först och förnämligast

hemtar sina bestämningar; den närvarande faktiska verkligheten såväl

som det spekulerande förståndet må här endast i andra hand och

*) Müllers ed. s. 518.
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såsom medel för utforskandet af skriftens lära erhålla betydelse. Det

är af dessa skäl, som vi, då det nu gäller att pröfva halten af det

lutherska kyrkobegreppet, vilja undersöka, hvad skriften lärer om

kyrkans väsen. Denna undersökning måste dock till sitt omfång be

gränsas af den uppgift, som här föreligger oss, nämligen att tillse,

om och i hvad mån det lutherska kyrkobegreppet äger stöd i skriften*).

Allra först må här erinras om, hvad i det föregående ofta blif

vit påpekadt, att den lutherska åskådningen fattar ordet ”kyrka”, så

snart dermed skall betecknas ett dogmatiskt begrepp, liktydigt med

"församling.” De germaniska såväl som de slaviska språkstammarne

hafva nämligen återgifvit de grekiska och latinska orden åxxågota

och ecclesia ej blott på ett mera ordagrant sätt (”församling”) utan

äfven, till följe af en härledning, om hvilken man ännu icke synes

vara ense, med ett ord, som svarar mot vårt svenska ”kyrka” *). Vi

hafva sett, huru Luther påpekat det missförstånd angående kyrkans

väsen, som i hans tanke föranledts af denna namnförändring; och

utan densamma hade måhända icke den stränga åtskilnad mellan

kyrka och församling, som äfven af protestantiske teologer *) blifvit

antagen, kunnat komma till stånd. Den ursprungliga lutherdomen

vet emellertid icke af denna åtskilnad utan likställer alltid kyrka

och församling, och då den heliga skrift icke ens äger något ord för

uttryckande af begreppet kyrka till åtskilnad från församlingen *),

*) Till undvikande af missförstånd må vi anmärka, att vi ingalunda här

hafva till syfte att uppvisa, huruvida den argumentation ur bibelställen, på

hvilken vi i bekännelseskrifterna och hos reformatorerne sett flera exempel,

i alla detaljer håller stånd eller icke. Vår uppgift är blott att tillse, hu

ruvida det lutherska kyrkobegreppet i dess ofvan angifna hufvudmoment

står i öfverensstämmelse med den heliga skrift, hvarvid vi då ock mer än

en gång blifva i tillfälle att låta skriften kasta sitt ljus äfven öfver de

enskildheter vid bestämmandet och bevisandet af det lutherska kyrkobegrep

pet. hvilka vi i det föregående berört.

*) Flera concilier i det 4:e århundradet begagna ordet rd xvguaxóv = hö

rande till Herren, såsom likbetydande med åxx}moia. Om de i de ofvan

nämda språken förekommande uttrycken härifrån förskrifva sig, synes dock

icke vara alldeles visst. De romanska språken hafva icke tillegnat sig

detta beteckningssätt utan använda för betecknande af samma sak alltjemt

uteslutande ord, som omedelbart ansluta sig till det grekiska ixxånaia. An

gående denna etymologiska fråga se vidare Richter, Kirchenrecht, sid. 1 och

Herzogs Realencyklopedi VII, 560.

*) T. ex. Kliefoth och Stahl.

*) Vår svenska bibelöfversättning har några gånger ordet ”kyrka” för

att dermed beteckna det hus, der församlingen samlas till gudstjenst (Jes.

16, 12; Hes. 7, 24; Hos. 8, 14; 10, 1; Amos 8, 3), men detta är nå
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gestaltar sig frågan om det lutherska kyrkobegreppets öfverensstäm

melse med den heliga skrift närmare så, att det gäller öfverensstäm

melsen mellan först nämda begrepp och det bibliska församlingsbe

greppet ").

Det bibliska församlingsbegrepp, om hvilket här är fråga, är

emellertid ej begreppet af församling in abstracto. Lutherdomens

"kyrka" är detsamma som den församling, hvilken är föremål för de

kristnes tro eller den kristna församlingen, och det är derföre vid

den undersökning, vi nu tänka företaga, fråga om bibelns lära om

denna församling. Vi kunna derföre här alldeles lemna åsido såda

na ställen, som Apostg. 19, 39, der det talas om en grekisk folk

samling. Ja, hvad mera är, äfven den Guds församling, som

fans i Israel (nln? bnp) och hvilken äfven i nya testamentet i an

slutning till LXX kallas &xxånoia *), var ännu icke detsamma som

den kristna kyrkan eller församlingen. Väl hade den först nämda

med den senare mycken likhet, och det var derföre ej alldeles obe

rättigadt att våra reformatorer, såsom vi förut sett, betraktade kyr

kan såsom hafvande haft bestånd redan i gamla testamentet, ja än

da från de första menniskorna. Denna Guds församling var emel

lertid strängt taget blott en profetia om och en förberedelse till den

kristna församlingen. Denna kom, såsom vi i det följande få se, till

stånd först efter Herrens bortgång, och till följe häraf såväl som

deraf att ingen af de gammaltestamentliga skrifterna gifver oss nå

gon bestämdare anvisning angående denna kristna församling, hafva

vi att söka det bibliska församlingsbegreppet uteslutande i det nya

testamentets heliga skrifter; och uppgiften för vår närvarande un

dersökning kunna vi derföre korteligen uttrycka så, att vi hafva att

tillse, huru det lutherska kyrkobegreppet förhåller sig till nya testa

mentets uppfattning af Kristi församling.

Vi hafva härvid i första hand att betrakta Herrens egna, i de

evangeliska berättelserna upptecknade, utsagor. Och vi utgå här från

sådana ställen, der Jesus uttryckligen nämner ordet "församling.”

Detta sker blott tvänne gånger, och evangelisten Matteus är den

ende, som derom berättar. Första gången hade Petrus enligt Mt.

got, med hvilket vi, som behandla det dogmatiska kyrkobegreppet, här icke

hafva att skaffa.

*) Ett dogmatiskt kyrkobegrepp jemte eller rättare öfver församlings

begreppet hvilar på abstraktioner, som äro främmande för det bibliska ut

tryckssättet, och leder lätteligen derhän, att församlingsbegreppet ej får

framstå i hela den rikedom och fullhet, om hvilka vi i det följande få tala.

*) Jfr Apg. 7, 38; Ebr. 2. 12.
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16 kap. på Herrens fråga, hvilken lärjungarne ansågo honom vara,

svarat: "du är Kristus, den lefvande Gudens son". Denna högtid

liga bekännelse, som i få ord sammanfattar Kristi både person och

verk, mottages af Herren med den förklaringen, att Petrus endast

genom den himmelske fadrens uppenbarelse kunnat komma till en

sådan bekännelse, och besvaras med följande lika högtidliga försäk

ran: zdyå dé oou åéro övt ob el IIéreog, zai åni vavvn vi nérgg

oix odou foo uov 1 #v åxx å 7ot av, xai frvåau &dov oú xavuozvoovoav

aúväg (v. 18). Vi se här till en början, att Herren talar om en sin

åxxånota, hvilken ännu icke kommit till stånd, men hvilken han

skulle grundlägga. Angående tiden för detta grundläggande nämnes

här ingenting, men i det följande (v. 21 f.) tro vi oss dock kunna

finna en antydan derom, att Jesu lidande, död och uppståndelse skulle

föregå församlingens bildande. Dessa Jesu ord säga oss vidare, att

hans församling skulle äga ett varaktigt bestånd. Församlingen

framställes under bilden af en byggnad, och dess styrka och

kraft framhålles genom jemförelsen med en annan magt, Hades,

hvilken i anslutning till flera gammaltestamentliga uttryck") ock be

tecknas såsom en stark byggnad, men hvilken icke skall kunna få magt

öfver Herrens församling. Korteligen skulle vi kunna uttrycka Her

rens mening med dessa ord så, att all ondskans magt icke skall kun

na besegra hans församling, utan att denna enligt Augsburgiska be

kännelsens uttryck skall ”alle Zeit sein und bleiben”*). Slutligen är

äfven det af Herren uttaladt, att Petrus vid grundläggandet af den

na församling skulle hafva en stor och genomgripande betydelse,

jemförlig med den, hvilken en klippgrundval har vid byggandet af

ett hus*). Angående denna församlings väsen gifva oss Herrens ord

icke några direkta anvisningar. Att den skulle bestå af personer,

*) Jfr. Meyers kommentar till detta ställe.

*) Vi erkänna oss icke begripa huru det lutherska kyrkobegreppets ny

aste motståndare, Krauss, för att försvara sin sats: ”Christus kennt über

haupt das, was die Dogmatik Kirche nemnt, nicht”, kan med afseende på

i fråga varande ställe säga (a. a. 131): In dem Ausspruche – nimmt Chri

stus auf die Gemeinde nach dem Ableben des Petrus gar keinen Bezug.”

*) Att Jesus med orden ini raórn nä närog menat Petri person, och icke

allenast den af honom aflagda bekännelsen, torde få anses exegetiskt af

gjordt; jfr v. Hofmanns Schriftbeweis II, 2, 247 och Meyers kommentar

till detta ställe. De skäl för den motsatta uppfattningen, som helt nyligen

anförts af Philippi (Kirchl. Glaubenslehre V, 3, s. 193 f.), synas oss i ingen

mån rubba detta resultat. Utgången visade, att Petrus fick en grundläg

gande betydelse för kyrkan, ett faktum, som vi icke äro berättigade att för

neka, om dock romanismen derafdragit fullkomligt bibelstridiga konklusioner,
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som till honom stodo i något lärjungaförhållande, faller dock af sig

sjelft, och den närmast följande versen (xai døow oot vac xåsida,

väg Baouåstag töv odgavöv xvå.) antyder, att inom församlingen Guds

nåd skulle på ett kraftigt sätt visa sig verksam till frälsning och dom.

Herrens verk skulle icke falla, om ock han sjelf gick bort; det skulle

fortsättas i hans församling, hvilken genom erhållandet af nyckelmagten

blef delaktig af Herrens egen magt i förhållande till menniskosjälar.

Till en något bestämdare insigt i Herrens församlings väsen

föras vi genom det andra stället, der Herren uttryckligen talar

om sin församling, Mt. 18, 15 f. Herren gifver här regler för för

hållandet gent emot felande kristna bröder. Den felande bör be

straffas först mellan fyra ögon, sedan i ett eller tvänne vitnens när

varo. Eåv dé, fortsätter Herren i 17 v., fragaxovon avvöv, sin§ vi åx

x ångtg" ååv Öé xøi väg åxxånotag fragaxovon, govo ool &anse ö é9vuxós

xai övsåøvng. Sammanhanget angifver här tydligen, att det är fråga om

förhållandet mellan Jesu lärjungar; den församling, om hvilken här är

fråga, kan sålunda icke vara någon annan än den, som består af Jesu

lärjungar eller kristna bröder. Ifrågasättas kan dock, huruvida Jesus me

nat den hop, som redan bildat sig af hans lärjungar, eller om det

här, såväl som på förut anförda ställe, är fråga om en församling,

som ännu icke blifvit bildad. Att det senare är förhållandet visar

sammanhanget, ity att Herren i det följande såsom grund för den

bönhörelse och dermed sammanhängande magt, hvilken skulle komma

hans lärjungar till del, angifver (v. 20), att han skulle vara närva

rande i Anden, om blott två eller tre af hans lärjungar voro i hans

namn församlade. Att Herren här i närmaste hand tänkt icke på

hela hopen af sina lärjungar under en viss tid utan på dem af lär

jungarne, som bodde på en viss ort, är mer än troligt; den regel för

öfvande af tukt, hvilken han här gifver, skulle eljest blifva praktiskt

outförbar. Men klart är att hvad han här säger eller antyder om en

lokalförsamlings beskaffenhet och uppgift måste vara något, som äf

ven gäller hela hopen af hans lärjungar eller hans församling i all

mänhet. Och vi kunna på grund deraf säga, att redan på detta

ställe framskymtar ett församlingsbegrepp, som står i väsentlig öf

verensstämmelse med det lutherska. Vi hafva nämligen redan sett,

att den församling, hvarom här talas, består af Jesu lärjungar. Och

att dessa icke tänkas vara blott namnkristne utan sådane, som stodo

i verklig lefvande tros- och bönegemenskap med mästaren, framgår

tydligt deraf, att den magt, hvilken han här (v. 18) gifver försam

lingen eller dess representanter, ställes i samband med, att icke säga

beroende af den troende, tillitsfulla bönen (v. 19.20). Det må väl

* -
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* **
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tänkas att Jesus då han uttalade sitt slné vi åxxånoig äfven höll

det för sitt sinne, att till denna församling kunde sluta sig äfven

sådane, som icke i egentligaste mening voro eller förblefvo Jesu lär

jungar, och en antydan derom ligger deri, att den som icke rättade

sig efter församlingens varning skulle anses såsom en hedning eller

publikan; men att den församling, som här betraktas såsom det

handlande subjektet, icke är en blandningsförsamling utan just den

verkligen troende församlingen synes oss klart *). Och sjelfva det

handlande, som här tillskrifves församlingen, tyder på riktigheten af

den lutherska uppfattningen af kyrkan såsom ett organ för frälsnin

gens öfverförande till menskligheten. Församlingen öfvar tukt för

att söka rädda felande medlemmar; hon har Herrens egen magt att

lösa och binda; hon kan i bönen nedkalla öfver sig och andra ej

blott denna magt utan äfven hvilken annan välsignelse som helst;

och detta allt derföre att Herren är i hennes midt och genom henne

verkar. Till detta sista må vi särskilt lägga märke. Om kyr

kan har betydelsen af att förmedla frälsningens subjektiva tilleg

nande, så tillkommer henne detta icke i den mening, att kyrkan

utan vidare trädt i stället för Herren sjelf utan endast derigenom

att, såsom Luthers stora katekes enligt hvad vi förut sett närmare

utvecklar, Herren med sin Ande der är närvarande och verksam.

Om också Jesus endast på dessa båda ställen med uttryckliga

ord omnämner sin församling, hafva vi dock andra utsagor af honom,

hvilka, ehuru under andra namn och uttryck, dock beröra samma

sak, och af hvilka vi derföre kunna draga åtskilliga slutsatser an

gående det sätt, på hvilket Herren sjelf tänker sig den församling,

hvilken han enligt de båda nu genomgångna ställena förutsäger och

förutsätter. Några af de vigtigaste bland dessa utsagor må vi här

upptaga. -

Vi fästa oss härvid i första hand vid Jesu tal om det rike

(&aquàeta vöv ovgav öv), hvilket han kommit att upprätta. Redan

orden ”församling” och ”rike" äro med hvarandra beslägtade, och

det är derföre ganska förklarligt, att man vid karaktäriserandet af

Kristi församling plägar rådfråga Herrens utsagor om sitt rike. Vi

må derföre korteligen tillse, hvad dessa innebära samt om och i

hvad mån de kunna hänföras äfven till Kristi församling *).

*) Jfr äfven Philippi a. a. s. 203.

*) För det närmast följande jemför vår afhandling: ”Om betydelsen af

begreppet Guds rike i nya testamentet” i Teologisk Tidskrift för 1868

sid. 125–143, -
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Himmelriket, Guds rike eller menniskans Sons rike är ett be

grepp, hvilket vi förefinna redan på den gammaltestamentliga uppen

barelsens område. Benämningen Guds rike gifves der understundom

åt hela skapelsen (1 Krön. 29, 11 m. fl.). I en särskild mening

kallas den israelitiska teokratien ett Guds rike. Herren af himme

len hade genom att välja judiska folket till sin nåds käril gjort

detta folk till sina undersåtar i en särskild betydelse, bland dem

upprättat ett rike i annan mening än den, i hvilken all verlden ut

gjorde hans herradöme (2 Mos. 19.6; 15, 17. 18; Ps. 147, 5 m. fl.).

I synnerhet under tider, då Israel trycktes af nöd, och då Guds

rike ibland detta folk visade sig oemotsvarigt mot sin idé, framstäl

les Guds rike såsom något tillkommande och tillika såsom något,

hvilket skulle omfatta ej blott Israel utan äfven hedningarne, de för

ut förkastade (Jer. 31, 31 ff; 32, 37 ff; Obadja 21; Jes 2, 1–4;

Jer. 3, 17; Mik. 4, 1–4; Zak. 14, 9). Härtill knöto sig ock före

ställningar om en kommande mensklig representant för Jehovah, en

mensklig konung. Och då David under israelitiska folkets blomst

ringsperiod utgjorde en sådan representant, som på en gång var en

lycklig konung och en konung efter Guds sinne, framstäldes den

kommande konungen såsom hans ättling; Davids son skulle den Herrens

smorde vara, hvilken skulle komma att herska i ett rike af judar

och hedningar, der rätt och rättfärdighet samt en ostörd sällhet

skulle råda (Jes. 11 kap.; Jer 23, 5–8; 33, 14–17; Hes. 34, 23.

24; 37, 24–28; Ps. 72, 17). Sin höjdpunkt når profetian om detta

kommande rike, messiasriket, hos profeten Daniel, hvilken skådar

huru de verldsliga rikena, det ena efter det andra, uppkomma och

förfalla och slutligen ser, huru Gud af himmelen upprättar ”ett k0

nungarike, det aldrig skall förlagdt varda; det skall förkrossa och

förstöra dessa riken, men det skall blifva till evig tid” (Dan. 2, 44;

jfr 7 kap). Efter detta rike var det, som man vid tiden för Jesu

uppträdande bland judarne väntade. Otvifvelaktigt gestaltade sig

föreställningarna om det väntade riket mycket olika hos olika indi

vider; särskilt torde till detsamma hafva knutit sig väsentligen

olika förhoppningar, allt efter som den enskilde kände sig tryckt af

folkets och han egen lekamliga eller andeliga nöd, men det, som för

alla, hvilka höllo sig till profetians ljus, var gemensamt, var att man

"väntade efter Guds rike”, väntade en ny tingens ordning, som

med det messianska riket skulle inträda. Denna väntan gick i upp

fyllelse, då Jesus kom i verlden. Redan vid aflelsen betecknades

han såsom den blifvande konungen öfver Jakobs hus, hvilkens rike

skulle blifva af evinnerligt bestånd (Luk 1. 33). Och såväl döparen



Om det lutherska kyrkobegreppet. 59

som Jesus sjelf förkunnade rikets snara annalkande (Mt. 3,2; 4, 17).

Himmelriket var sålunda just den tingens ordning, som, af profeterne

förutsagd, med Herrens ankomst i köttet tog sin början. Om detta

rike heter det understundom, att det redan hade kommit (Luk. 11,

20 m. fl.), men mycket ofta framställes det såsom något, hvilket

ännu är att vänta och hvilket först vid den närvarande verldsut

vecklingens slut skall inträda (Mt. 13, 40–49; Mk. 9, 47; Luk. 13,

28 f; 14, 14 f; 21, 6 f. m. fl.) *). Den skenbara motsägelsen mellan

dessa olika utsagor löses, om man påaktar hvad Jesus mer än en

gång (se särskilt Mt. 13 kap) lärer, att riket här är till såsom en

ringa början men alltjemt utvecklar sig inåt och utåt tills det slut

ligen vid slutet af denna verldsutveckling framträder i full verklig

het och lägger hela sin inneboende härlighet i dagen. Med det att

Jesus såsom himmelrikets konung framträdt här i verlden har äfven

riket såsom ett frö sänkt sig ned i menskligheten för att här ut

veckla sig genom att meddela sig åt allt flere, vinna allt flere med

lemmar, och med de himmelska krafter, som i riket innebäras, allt

mera genomtränga dem, som blifvit dess medlemmar; när Herren

återkommer, skall riket i fullaste och egentligaste mening komma.

Det eviga lifvet med allt hvad dertill hörer, det är sålunda det först

vid dagarnes ända sig helt uppenbarande, innersta väsendet af Guds

rike (Mt. 18, 3. 8. 9; Mk. 9, 47).

Detta Guds rike har nu af många blifvit ansedt vara alldeles

detsamma som Guds kyrka och församling. Atminstone har man

förmenat att Guds rike i det utvecklingsstadium, i hvilket det här i

tiden befinner sig, alldeles sammanfaller med kyrkan *). Af mer än

ett skäl måste vi dock anse denna uppfattning oriktig. Redan den

omständigheten att Kristus, såsom vi redan sett, på de båda ställen,

der han nämner församlingen, talar om denna såsom något, hvilket

då ännu alls icke kommit till stånd, under det att Guds rike endels

säges redan hafva kommit (se ofvan), synes antyda en åtskilnad mellan

dessa båda begrepp. Likaså är att märka att hvarken Jesus eller

hans apostlar någonsin framstält församlingen så som om hon icke

redan här i tiden vore eller skulle blifva förverkligad, under det att

dock Guds rike vanligast framställes såsom något, hvilket, om ock i

viss mening redan hafvande inträdt med Herrens ankomst, likväl

i egentlig mening skulle komma först vid Herrens andra parasi. Men

*) Äfven i de apostoliska skrifterna framträder oftast Guds rike såsom

något eskatologiskt. Se Apg. 14, 22; 1 Kor. 6, 9. 10; Ebr. 12, 28;

1 Tess. 2, 12; 2 Tess. 1, 5; Gal. 5, 19 m. fl.

*) Så äfven Thomasius, a. a. III, 2, 347,
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det är icke blott med hänseende till tiden för framträdandet, som

Guds rike och Kristi församling skilja sig från hvarandra; det ligger

i deras begrepp, både om man betraktar orden i och för sig och om

man ser på de bestämningar, de i nya testamentet erhållit, att dessa

tu icke äro identiska. Församlingen är till sitt väsen ett samfund

af vissa personligheter; Guds rike är enligt flera af de ofvan anförda

ställena något, som innefattar mera än personligheterna, nämligen en

tingens ordning, en komplex af himmelska, eviga magter, krafter och

välsignelser, som redan här i timligheten börja att göra sig gällande

(jfr. ock Rom. 14, 17; 1 Kor. 4, 20). Guds rike är, så kunna vi

säga, ett långt vidsträcktare begrepp än församlingsbegreppet.

I det sist nämda ligger emellertid, att de båda begreppen äro

beslägtade, och vi må derföre fråga oss, i hvilket förhållande de stå

till hvarandra. En antydan om detta förhållande gifves oss i det

ena af de förut omnämda ställen, i hvilka Herren talar om sin för

samling. I sammanhang med löftet att uppbygga sin församling,

lofvar han äfven, såsom vi sett, Mt. 16, 19, att Petrus skulle erhålla

himmelrikets nycklar för att med dem öppna och sluta ingången till

himmelriket. Inom församlingen skulle sålunda tillgången till him

melriket vinnas; församlingen skulle, från det hon började att exi

stera, blifva ett organ för Guds rikes förverkligande på jorden").

Af detta förhållande mellan församlingen och Guds rike – ett för

hållande, som den följande framställningen torde komma att bekräfta

– kunna vi nu draga åtskilliga slutsatser med afseende på försam

lingens väsen, som för vårt ändamål icke sakna sin betydelse. Här

vilja vi allenast framhålla, hurusom det är i hög grad sannolikt -

hvad som väl ock af de flesta teologer antages – att inga andra

af Herren Jesus tänkts såsom verkliga medlemmar af hans försam

ling än de, hvilka här på jorden äro verkliga medlemmar af hans

rike. Och om så förhåller sig, måste det för frågan om verkligt

medlemskap i församlingen vara af stor vigt, att få för sig klart,

hvilka de äro, som här hafva medborgarrätt i det himmelska riket.

På denna fråga har man ofta svarat genom att hänvisa till sådana

ställen, i hvilka Guds rike säges omfatta både troende och otrogne,

både onda och goda, t. ex. Mt. 3, 12; 13; 22, 2 f.; 25, 1 f. m. fl.*),

*) Jfr. J. T. Beck, Kirche und Staat und ihr Verhältniss zu einander,

sid. 7.

*) Så Münchmeyer, a. a. sid. 134 f. Om Münchmeyer (s. 135) förme

nar, att äfven liknelsen om de 10 jungfrur ådagalägger, att till Kristi för

samling höra i egentlig mening äfven de otrogna, så glömmer han här, att

äfven de fåvitska jungfrurna från början icke voro otrogna. Deras fel var,
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och af dessa ställen dragit den slutsats, att Guds rike och med det

samma äfven kyrkan har verkliga medlemmar, hvilka icke äro i egent

lig mening Jesu troende lärjungar. Denna slutsats är dock förhastad.

Att vara föremål för Guds rikes inverkan, eller att höra till den

klass af menniskor, hvilka Guds rike tager inom området för sin

verksamhet och hvilka det vill draga till delaktighet af de nådehåf

vor, som inom detsamma äro att finna, är ännu icke detsamma som

att vara en rikets verklige medlem eller att hafva verklig medbor

garrätt deri. Det finnes, så vidt vi erinra oss, icke mera än ett enda

ställe, som kunde synas tala derför, att alla de, som kallas till Guds

rike, äfven betraktas såsom dess medlemmar. Vi mena Mt. 8, 12,

der de ogudaktige judarne benämnas Ot viot 17g 800våstag. Då

emellertid desse judar här sägas blifva utkastade och icke få plats

åv rä 8æotåeig vöv oügavóv, angifver sammanhanget tydligen, att de

här endast i en oegentlig mening kallas rikets barn. De voro detta,

för så vidt löftet om riket i första hand var gifvet åt dem, och för

så vidt de derföre sjelfva gjorde anspråk på, att framför andra få

deltaga i det väntade rikets härlighet och salighet; men i en annan

och mera egentlig mening voro de icke rikets barn: de bemödade sig

icke om det inträngande i himmelriket, förutan hvilket ingen kunde

der inkomma, och följaktligen blefvo de med alla sina anspråk stå

ende utanför himmelriket både här och i evigheten. Men det är ej

nog dermed, att intet ställe visar, att Herren tänkt sig de otrogna

såsom verkliga medlemmar i hans rike här på jorden; han uttalar

ock positivt, att endast de troende äro hans rikes medlemmar. Så

i Mt. 13, 38, der den goda säden, de troende, benämnas ok viol väg

$aouåsiac, under det att deremot den onda säden, de otrogne, kallas

oi vioi voü novngoū. Så ock i samtalet med Nikodemus, der

Jesus tydligen uttalar, att utan födelse af vatten och ande ingen kan

ens löstv tjv 8aosästav voö 9soö. (Joh. 3, 3). Sant är visserligen,

att under rikets utveckling här i tiden många dermed komma i be

röring, hvilka icke äro i sann mening pånyttfödda, men Herrens ut

sagor härom bekräfta blott den lutherska uppfattningen af kyrkan i

dess yttre gestalt såsom en corpus mixtum. Guds rikes egentliga

medlemmar redan här på jorden äro endast de sant troende, och om

vi antaga, att kyrkans medlemmar sammanfalla med Guds rikes med

lemmar här på jorden, så äro ock endast de troende sanna medlem

mar af Herrens församling.

att de ej uthärdade intill ändan, och det kan ju inträffa med hvilken tro

ende och verklig församlingsmedlem som helst.
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I utsagorna om himmelriket har emellertid Herren icke direkt

uttalat eller åtminstone icke betonat, att hans lärjungar efter honom

skulle sammansluta sig till en yttre enhet eller bilda ett samfund,

en församling. Andra utsagor finnas dock, hvilka, om de också icke

begagna ordet åxxånota, tydligen peka derpå, att hans lärjungar ef

ter hans bortgång skulle sammanslutas till en församling, och vi må

här nämna några sådana för att ytterligare belysa Herrens uppfatt

ning af sin församling. Enligt Luk. 12, 32 kallar han sina lärjun

gar en uuxgåv noiuvuov och uppmanar dem att icke vara försagda

och fruktande. I öfverensstämmelse härmed jemför han (Joh. 10)

sig med en herde och de trogna med en hjord, hvilken slutligen

skulle omfatta Guds barn af alla folk (jfr. Joh. I 1, 52; 12, 20 f).

Så påpekar han ock i sina sista tal enligt Johannes icke allenast att

hans lärjungar skulle hafva ett inre enhetsband, som sammanknöt

dem med hvarandra i Fadren och Sonen, såsom Fadren och Sonen

inbördes voro ett (Joh. 17, 21), utan äfven att de gent emot den om

gifvande, fiendtliga verlden skulle utgöra en yttre enhet (Joh. 16, 2

m. fl.), hvilken skulle hafva den inbördes kärleken till utmärkande

kännetecken (Joh. 13, 35). Den både inre och yttre enhet, som så

lunda prediceras om Jesu lärjungar, var visserligen i någon mån

förverkligad redan under det att Herren här vandrade med dem,

men vi kunna särskilt af de johanneiska sluttalen se, att Jesus

tänker sig den enhet, om hvilken han beder och hvilken han bjuder

eller förutsäger, såsom något, som egentligen skulle träda i verket

först efter hans bortgång och sedan han uppfylt det löfte, han här

så ofta gifver om sändandet af den helige Ande. Det lider sålunda

icke det ringaste tvifvel att Herren vid dylika tal om hans lärjun

gars sammanslutning till en enhet tänkt på den éxxånota, hvarom

han i Mt. 16 och 18 kap. talar. Men om så förhåller sig, kunna

vi ock deraf finna hvilka de äro, som i alla tider tillhöra Herrens

församling; det är här icke fråga om personer, som allenast på ett

yttre sätt äro Jesu lärjungar, utan om sådana, som stå i inre lifs

gemenskap med Herren, förtroligt lyssna till hans röst såsom fåren

till herdens stämma, äro Guds barn, älska Herren öfver allt och

hvarandra inbördes samt såsom Jesu sanne lärjungar äro utsatte

för verldens förföljelse, sådane, som för att begagna Herrens ord

Joh. 15, 1 f, stå i samma innerliga förening med frälsaren, som

den, i hvilken lefvande, fruktbärande rankor stå till vinstocken. För

samlingen är, korteligen uttryckt, de heliges samfund.

Det resultat, vi sålunda vunnit af de sist nämda utsagorna af



Om det lutherska kyrkobegreppet. 63

Herren, rubbas icke af ett par anmärkningar, dem Münchmeyer *)

gör för att visa, att Herren äfven i andra utsagor än dem, som o

medelbart gälla himmelriket, betecknat äfven mali et hypocritæ så

som stående i organisk förbindelse med kyrkan, hvilket enligt denne

författares åskådning vill säga detsamma som att de äro verkliga

medlemmar af Herrens församling. Han säger nämligen först, att

enligt liknelsen om den gode herden och dess paralleler äfven de

ogudaktige äro Jesu får, efter hvilka han går i öknen för att rädda

dem. Münchmeyer syftar här utan tvifvel närmast på Joh. 10, 16,

der Herren talar om åååa ngó6ava, som ännu ej tillhörde det ju

diska fårahuset, och Luk. 15, 1 ff, der äfven den bortkomne syn

daren af Jesus benämnes rö 7rgoÉavöv uov, och vill med sin an

märkning, såvidt vi förstå, hafva sagdt, att dylika uttryck visa att

Herren ej blott tager sig äfven de ogudaktige an, utan ock att desse

just derföre må sägas tillhöra hans församling lika väl som de lydiga,

hörsamma får, hvilka skildras i Joh. 10 kap. Detta bevis lider

dock af det felet att bevisa för mycket. Det är på det först nämda

stället alls icke och på det andra åtminstone icke uteslutande fråga

Om sådana personer, som stå i ett yttre förhållande till Jesus; på

det förra stället talas det uteslutande om hedningar, och på det andra

tänker Herren på alla andligen bortkomna menniskor. Om nu Her

ren kallar alla dessa sina får, och om man deraf vill draga den

slutsatsen, att de i den meningen äro medlemmar af hans försam

ling, att de ingå i dess begrepp, så har man med detsamma bevisat

ej blott, som M. vill, att alla döpta äro församlingens medlemmar,

utan att detsamma äfven kan prediceras om alla menniskor. För

0ss erbjuda uttryck sådana som de nu berörda icke den ringaste svå

righet. Om alla menniskor äro af Herren återlösta och derföre i

någon mening föremål för hans herdeverksamhet, så må de ju ock

kallas hans får, och detta i synnerhet i den mån, som Herren till

dem utsänder sin kallelse. Men på detta sätt är man endast po

tentialiter en medlem af hans församling; actualiteter blifver man

det, vare sig att man förut är döpt eller icke, allenast derigenom att

man verkligen hörer Herrens röst; då tillhör man den ”lilla hjorden”

hvarom talas Lukas 12, 32, och hvarmed icke kan menas något an

nat än Herrens åxxånoia.

Den andra invändningen mot ett bestämmande af Herrens för

samling såsom varande de heliges samfund hemtar Münchmeyer från

*nelsen om vinstocken och dess rankor, Joh. 15. I vinstocken finnas,

") A. a. s. 135 f.
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menar M., äfven ofruktbara rankor, men hvilka icke desto mindre

stå i organisk förbindelse med stammen, och derföre äro äfven de

ogudaktige verkliga lemmar i Kristus och hans församling. Detta

argument, som ofta anlitats för att visa ohållbarheten af det ur

lutherska kyrkobegreppet, är dock ingalunda så bindande, som det

vid första påseende må synas vara. Visserligen talar Herren om

rankor i honom, hvilka ej bära frukt; men att märka är att han i

samma ögonblick tillägger, att dylika rankor blifva af vingårdsman

nen borttagna (aiget avvö v. 2 jfr. v. 6), och att detta borttagande

alls icke sammanfaller med det hopsamlande och förbrännande, hvar

om talas i 6 v. utan är något, som sker redan här i tiden, ja, så

vidt man fasthåller parallelismen med de fruktbärande rankorna v. 2,

samtidigt med uteblifvandet af frukten *). Det är derföre så långt

ifrån att detta ställe bevisar någon äfven de ogudaktiga menniskor

nas organiska förbindelse med Herren och hans församling, att det

tvärtom synes oss säga, att gemenskapen mellan de otrogne å den

ena sidan och Kristus och hans trogna församling å den andra si

dan är genom den otrognes eget förvållande och Guds deraf följande

dom (aiget advo) väsentligen bruten i och med det att den otrogne

blifvit otrogen. Lika litet som en död gren hörer med till begrep

pet träd, äfven om han ännu sitter fast i trädet, lika litet höra

de andligen döda medlemmarne af Guds församling till dennas be

grepp, om de ock i yttre måtto stå i gemenskap med församlingen

och ännu hafva möjligheten att blifva sanna församlingsmedlemmar.

Enligt Herrens egna utsagor och antydningar, äfven på ställen,

der han ej direkt talar om sin &xxånaia, kunna vi salunda komma

till insigt om, att hans församling skulle bestå af hans troende lär

jungar. På samma väg kunna vi ock erhålla en inblick i den bety

delse, han tillskrifver sin församling. Vi må dervid först erinra oss

Herrens utsagor om himmelriket. Vi nämde, att församlingen skulle

blifva ett organ för himmelrikets förverkligande på jorden. Då nu

detta förverkligande sammanfaller med frälsningens förverkligande,

följer af denna kyrkans ställning till himmelriket, att hon äfven är

en anstalt för frälsningens förverkligande bland menniskorna. Och

om vi betrakta hvad Herren om himmelrikets utveckling och verk

*) Om M. häremot invänder, att Herren icke för alltid förkastar någon,

förrän han uttömt hela sitt tålamod på försöket att föra honom till rätta,

så är detta sant; men denna anmärkning är här betydelselös, då det att

vara lösryckt från och sålunda stå utom lifsgemenskapen med Herren och

hans församling ingalunda sammanfaller med det, att för alltid och absolute

vara af Herren förkastad.
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samhet säger, kunna vi äfven finna antydningar angående det sätt,

på hvilket kyrkan skall utveckla sig och verka. Här påpeka vi blott,

att kyrkan såsom himmelriket (jfr. särskilt liknelserna om surdegen

och senapskornet, Mt. 13) skall i ständig tillväxt inåt och utåt upp

bygga sig, och att ordet och sakramenten (Joh. 18, 37; Mt. 13, 3 f.;

Joh. 3, 5) äro de medel, genom hvilka kyrkan såsom himmelrikets

organ har att för sin uppbyggelse verka. –Men äfven på mångfaldiga

andra ställen antyder Herren sin församlings uppgift att vara en an

stalt för frälsningens förverkligande i verlden. Han lemnar flera så

dana antydningar både före sin död och efter uppståndelsen. Redan

från första början af sin verksamhet såsom lärare hade Jesus gifvit

den lärjungakrets, hvilken han samlat omkring sig, uppdraget att

vara jordens salt och verldens ljus (Mt. 5, 13. 14), och tidigt nog

hade han ock uttalat det löftet, att alla de, som trodde på honom,

skulle undfå hans helige Ande och derigenom blifva i stånd att från

sig låta andeliga lifsströmmar utflyta till mensklighetens vederqvic

kelse och välsignelse (Joh. 7, 38.39). Och då han stod färdig att

genom döden skiljas från sina lärjungar, gaf han dem icke blott upp

draget att vittna om honom i samklang med den Ande, de skulle

undfå (Joh. 15, 26. 27), utan uttalade äfven, att just lärjungarnes

sammanslutning till en enhet skulle hafva det syftemål, att verlden

derigenom skulle föras till tro på honom (Joh. 17, 21), hvarigenom

ock den redan förut uttalade profetian om allas dragande till Herren

efter hans upphöjelse (Joh. 12.32) skulle gå i fullbordan. Och icke

blott utåt skulle den verksamhet sträcka sig, hvilken tillkom hans

församling. Just såsom församling skulle Jesu lärjungar i inbördes

kärlek, gemensam bön och sakramenterlig erinran om den för dem

utgifne, nu upphöjde men ock hos dem närvarande, frälsaren utveckla

sitt andliga lif och alltmera sammansmälta till en enhet inbördes och

med Kristus (Joh. 15, 12 f; 16, 23.24; 17, 21 f; Luk. 22, 19).

Då Jesus efter sin uppståndelse talar med lärjungarne, rörer sig ta

let ofta just om den betydelse, de såsom församling skulle hafva,

och hvad han här säger är för vårt syfte så mycket mera lärorikt,

som han nu står i begrepp att bilda den församling, om hvars kal

lelse han talar. Enligt Matteus (28, 18 f; jfr. Mk. 16, 15) bjuder

han sina första lärjungar att genom dop och undervisning göra alla

folk till hans lärjungar och genom lära inskärpa alla hans bud hos

dem, som sålunda blifvit samlade till lärjungakretsen, och detta upp

drag gifves ej blott åt de första lärjungarne utan åt hela hans för

samling, såsom löftet om närvaro i lärjungakretsen ända till dagar

nes ända (v. 20) tydligen utvisar. Enligt Lukas (24, 47 f; jfr. Apg.

5
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1 kap.) lofvar han lärjungarne det snara sändandet af den helige

Ande, i hvars kraft de skulle utgå och predika bättring och synder

nas förlåtelse ej blott i Jerusalem och Judeen med Samarien utan

ock öfver hela verlden. Och enligt Johannes (kapp. 20 och 21) gif

ver han ej blott Petrus, kyrkans grundläggare, förnyade gånger upp

draget att föda hans lam och får, utan gifver äfven under en sym

bolisk anteciperande handling hela lärjungaskaran den helige Ande

och förklarar, i likhet med hvad han, enligt hvad vi ofvan sett, re

dan förut gjort, att deras verksamhet för synders förlåtande och be

hållande skulle hafva en effektiv kraft.

De anförda ställena kunde lätt fördubblas, men då det resultat

vi ur dem draga i dess allmänhet är temligen obestridt af alla, som

känna det nya testamentet, anse vi de nu meddelade citaten vara

tillfyllestgörande. De visa, att Jesus betraktar det såsom ändamå

let med församlingens stiftande, att hans frälsningsverk i och genom

församlingen skulle tillgodogöras menskligheten både så, att allt flera

skulle föras till tro på Kristus och så, att de som blifvit troende

skulle i sitt troslif alltmera förkofras och tillväxa. De visa ock, att

denna församlingens uppbyggelse skulle förmedlas i första hand ge

nom evangelii predikan eller ordet men ock genom de af Herren åt

församlingen gifna sakramenten. De visa, med andra ord, att det

lutherska kyrkobegreppet, äfven för så vidt det innehåller bestäm

ningar om kyrkans uppgift och medlen för dess förverkligande, står

i öfverensstämmelse med det sätt, på hvilket Herren sjelf tänkt sig

sin församling.

Vi hafva nu att tillse hvad de heliga skrifter, hvilka på ett eller

annat sätt omtala församlingen såsom redan hafvande kommit till stånd,

hafva att lära oss med afseende på frågan om församlingens väsen.

Vi betrakta då i detta syfte först föramlingens uppkomst och

första utveckling enligt den skildring, som meddelas i Apostlagernin

garna. Herren hade, såsom vi i det föregående sett, gifvit sina lär

jungar det löftet att han skulle sända dem sin helige Ande. Att

innehållet af detta löfte i sak sammanföll med förutsägelsen om

grundläggandet af en församling visade sig af löftets uppfyllelse,

hvilken enligt Herrens egen utsaga inträffade icke många dagar ef

ter hans bortgång (Apg. 1, 5). Följande sin Herres anvisning voro

lärjungarne efter hans himmelsfärd församlade i Jerusalem i stilla

förbidan på hvad som komma skulle. Der timade då på femtionde

dagen efter Herrens uppståndelse de märkvärdiga tilldragelser, om

hvilka Apg. 2 kap. utförligt berättar. Under underbara naturfeno

men blefvo alla uppfyllde af den helige Ande (v. 4), och aposteln
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Petrus, som af Herren fått löftet och befallningen att grundlägga

Herrens församling, tolkade för den tillströmmande menniskoskaran

de under, som skett, såsom en uppfyllelse af den joelska profetian

om Andens utgjutande samt vitnade i denne Ande om den frälsning,

som i Kristus blifvit beredd. Vitnesbördet hade den verkan att

lärjungahopen på den dagen förökades med omkring tre tusen sjä

lar. Hela den skara, som sålunda blifvit troende Jesu lärjungar, slöt

sig till sammans till en yttre förening, i hvilken den innerligaste ge

mensamhet rådde, och med de frälsta förökade Herren hvar dag

församlingen, heter det slutligen i kapitlets sista vers, det första

ställe i Apostlagerningarna, der ordet församling, åxxånota, förekom

mer *). Så grundlade och utbildade Herren genom sin Ande den

församling, som var förutsagd. Och församlingens utvidgning in

skränkte sig icke dertill att den i Jerusalem församlade lärjunga

hopen allt mer tillväxte; såsom hela Apostlagerningarnas bok åda

galägger, spridde sig vitnesbördet om den korsfäste och förhärligade

Jesus från den ena orten och landet till det andra, och hvarest det

med tro anammades, uppstodo större eller mindre kretsar af Jesu

lärjungar. Till följe häraf finna vi snart, att ordet åxxånoia använ

des för att beteckna ej blott ur- och moderförsamlingen i Jerusalem

utan ock samfundet af dem, som på hvarje ort trodde på Kristus,

med andra ord: såsom den jerusalemiska församlingen var en lokal

församling, så uppstodo ock jemte henne på andra orter den ena

lokalförsamlingen efter den andra (Jfr. 8, 1; 11, 22.26; 13, 1; 14,

27; 15,4 m. fl.). Och i öfverensstämmelse härmed förekommer äfven

pluralen åxxånotau såsom beteckning för flera lokalförsamlingar (15,

4I). Denna till följe af lokala förhållanden nödvändiga fördelning

af urförsamlingen i flera särkilda församlingar utgjorde emellertid

icke något hinder derför att sammanfattningen af alla församlingar

på alla orter äfven kallades ”församlingen”, enär de många i sjelfva

verket dock utgjorde en enhet, Kristi ena församling (Apg. 9, 31

– efter den riktigare af Tischendorf m. fl. upptagna läsarten –

20, 28).

Af hvilka utgjordes nu denna ena, slutligen till alla orter kring

spridda och i mångfaldiga lokalförsamlingar delade, Kristi församling?

Den bestod ursprungligen af de på Anden bidande och Anden emot

tagande lärjungarne, och sedan af dem, som genom deras ord fördes till

*) Äfven om – hvilket vi icke tro – vå åxxånoig skulle vara en se

nare tillsats, angifver dock sammanhanget tydligen, att detta ord uttryc

ker den tanke, som här måste hafva föresväfvat Lukas.
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deras hop. Och likasom de första lärjungarne voro uppriktigt tro

ende män, som nu blefvo andebegåfvade, så voro ock de andra, som

kommo till den nybildade församlingen sant troende menniskor.

Detta ligger i sakens natur och uttryckes alldeles särskilt redan i

det 2 kap., der i 44 v. församlingsmedlemmarne karaktäriseras så

som oi augusvovveg och i v. 47 det om Herren heter, att han dagli

gen fogade voig oogouévovg (de frälste = ur synden elände räddade)

till församlingen. Så betecknas ock 4, 32 församlingens medlemmar

såsom nåj3og v 65 v nu ovs vad v v ov, hvarjemte det om denna skara

prediceras det som ännu mera är, eller att de voro i xagdia zai i

pvxi uta. Så äro ock, hela Apostlagerningarna igenom, församlin

gens eller de särskilda församlingarnas medlemmar alldeles likställda

med sant troende menniskor. Härvid kan nu emellertid den anmärk

ningen göras att, likasom det bland den ringa hopen af Jesu tolf

närmaste lärjungar fans en skrymtare och förrädare, så är det mer

än troligt att bland de stora skaror, som slöto sig till den äldsta

kristna kyrkan, funnos ganska många, hvilka antingen aldrig varit

Jesu sanna lärjungar eller ock fallit ur den gemenskap med Herren,

hvari de ursprungligen stått. Vi äro så mycket mindre sinnade att

förneka möjligheten häraf, som vi just i Apostlagerningarna hafva

ej mindre än tvänne exempel på ett sådant missförhållande, nämli

gen å ena sidan Ananias och Saffira (5 kap.) och å den andra ma

gern Simon (8 kap.). Emellertid visar det sätt, på hvilket dessa

personer blefvo af Petrus behandlade, huru litet apostlarne ansågo

skrymtaktiga och falska menniskor vara verkliga medlemmar af för

samlingen, äfven om de i yttre måtto slutit sig till eller förblefvo i

dess gemenskap. Ananias och Saffira blefvo genom en dom till

plötslig död för alltid skilda från den församling, hvars ovärdiga

medlemmar de visat sig vara, och till Simon förklarade aposteln,

att han, så länge han hade qvar sitt gamla, ondskefulla sinne, var

fullkomligen lottlös i evangelii nåd och alla de dermed förenade för

delarne, hvarmed aposteln ju på det starkaste sätt antyder, att ma–

gern med sin närvarande sinnesbeskaffenhet icke kunde betraktas

såsom en sann och verklig församlingsmedlem. Då vi betrakta dy

lika handlingar och ord, förekommer det oss fullkomligen visst att

aposteln, derest någon skulle hafva till honom stält den frågan, hu

ruvida de öfriga skrymtare, som otvifvelaktigt redan mycket tidigt

sällat sig till Kristi församling, voro att betrakta såsom hennes verk

liga medlemmar, skulle i likhet med de lutherska bekännelseskrif

terna och våra reformatorer hafva svarat ett bestämdt nej.
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Apostlagerningarna visa emellertid äfven att församlingen redan

från början var en med nådemedlen sig uppbyggande församling.

Såsom vi redan sett tillväxte och utgrenade sig den första försam

lingen allt mera. Och att äfven den inre uppbyggelsen tillgodosågs,

visa oss ej blott flera ställen i boken utan särskilt den i slutet af

2 kap. meddelade älskliga skildringen af tillståndet och verksamhe

ten inom den första församlingen (jfr. härmed äfven 4, 32 ff; 5, 1 ff).

Medlen för uppbyggelsen äro alltjemt i första hand ordet och sakra

menten. Bland dessa ligger hufvudvigten på ordet, vitnesbördet om

Kristus såsom i gamla testamentet förutsagd och nu icke allenast

uppenbarad i köttet utan ock efter lidande och död uppväckt och

förhärligad (2, 22–33), och om nödvändigheten för alla att genom

och hos honom söka sin salighet (4, 12). Från och med berättelsen

i bokens början om Petri lika märkvärdiga som verksamma pingst

predikan till och med notisen i bokens båda sista verser (28,30.31)

om Pauli tvååriga predikan af Guds rike i Rom talar Apostlager

ningarna på hvarje blad om huru församlingen inåt och utåt växte

till genom det förkunnade ordet. Hvad sakramenten beträffar, var

dopet redan ifrån början det sakrament, genom hvilket nya medlem

mar upptogos i församlingen, och allt jemt sker upptagandet genom

detta sakrament, såsom på mångfaldiga ställen förmäles. Om natt

varden äro antydningarna mera sparsamma, något, som har sin na

naturliga förklaring deri, att hela boken företrädesvis har till syfte

att förtälja församlingens yttre tillväxt; att detta sakrament dock

är inbegripet i det bröds brytande, hvarom talas 2, 42.46 (jfr. 20,7.

11) lider intet tvifvel. – Naturligt var att ju mera församlingen ut

vidgades blef det nödvändigt att öfverskrida de första enkla former

na för uppbyggelse, hvilka omtalas i Apg. 2, 42 ff och 4, 32 ff, och

att införa en mera stadgad församlingsordning. Så finna vi, att en

ligt 6, 1 ff ett diakonatsämbete inrättades för den dagliga hushåll

ningen; så finna vi ock, från och med 11, 30, äldste eller uppsyningsmän,

hvilka kunde sägas i hvarje församling hafva öfvertagit de värf, som

tillhörde apostlarne i fråga om urförsamlingen eller hela komplexen

af församlingar; likaså infördes såsom ett särskilt sätt att förmedla

den helige Andes utgjutande handpåläggningens ritus (6, 6, 8, 17).

I alla dylika ting herskade dock en viss frihet, något som icke blott

visar sig af den olika praxis med afseende på den apostoliska hand

påläggningen (8, 17 jfr med 8, 27 ff; 9, 17; 10, 44; 11, 19 ff) och

mera dylikt, utan äfven särskilt deraf att det primat öfver hela för

samlingen, som i en viss, ehuru ej romersk, mening måste erkännas

hafva tillhört Petrus, alls icke hindrade Paulus att gent emot honom
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intaga en sjelfständig ställning och snart blifva den förnämligaste af

apostlarne. Till den kyrkliga enheten ansågs det, alldeles i öfver

ensstämmelse med den lutherska uppfattningen, vara nog att man

fasthöll vid ordet och sakramenten; i allt hvad som hörde till ord

ningen i öfrigt inom församlingen ansågs en stor frihet kunna äga

Tullll,

Sedan vi nu betraktat det kyrkobegrepp, som framstår i den

nytestamentliga bok, hvilken har till uppgift att beskrifva försam

lingens historiska uppkomst och utveckling, hafva vi att öfvergå till

de öfriga apostoliska skrifterna för att i det syfte, som vi här gjort

till vårt, tillse hvad dessa hafva att lära oss angående kyrkans väsen.

Vi anmärka här inledningsvis, att dessa apostoliska skrifter så

väl som Apostlagern. taga ordet församling i dubbel bemärkelse, näm

ligen så, att det i ena fallet talas eller kan talas om en flerhet af

församlingar, och i det andra denna flerhet betraktas såsom utgörande

en enhet, församlingen. På det förra hafva vi exempel i sådana

ställen, der med namnet församling betecknas antingen samlingen af

de kristna, som på ett visst ställe voro församlade till att öfva sin

gudstjenst eller samtligheten af de kristne i en viss stad eller på en

viss ort (t. ex. Rom. 16, 5; 1 Kor. 11, 18; 14, 28 35; 16, 19; Kol.

4, 15; Filem. 2; – Rom. 16, 1; 1 Kor. 1, 2; 2 Kor. 1, l; 1 Tess.

1, 1; 2 Tess. 1, 1; Jak. 5, 14; Apok. 2 och 3 kap.), i öfverens

stämmelse hvarmed samtligheten af de på olika ställen i ett visst

landskap förefintliga samfunden af kristne såväl som samtligheten af

alla kristna samfund kallas församlingar (Gal. 1, 2; 2 Kor. 8, 1;

I Kor. 14, 33 m. fl.). Men om ock sådana ställen, der det sålunda

antydes eller talas om en flerhet af församlingar, äro till antalet öf

vervägande, äro icke heller de få, på hvilka alla dessa församlingar

sammanfattas till en enhet, i éxxånola, och särskilt begagnas i sagda

mening detta uttryck der, hvarest erinringar eller antydningar gifvas

angående församlingens väsen och natur (jfr. 1 Kor. 10, 32; 15, 9;

12, 28; Ef 1, 22; 5, 23 m. fl.).

Vi vilja nu först undersöka, hvad de ifrågavarande apostoliska

skrifterna hafva att lära oss med afseende på de personer, af hvilka

församlingen utgjordes.

Vi börja, såsom skäligt är, med apostelen Petrus, hvilken af

Herren fått uppdraget att vara församlingens grundläggare. Det li

der nu intet tvifvel, att denne apostel med de ”utkorade främlingar

af förskingringen i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bity

nien", till hvilka han ställer sitt första bref (1, 1), menar församlin

gar, som funnos i de nämda provinserna. Medlemmarne af dessa
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församlingar betraktar han såsom för denna verlden främmande och

okända (2, 11), men hvilka dock voro ett yévog åxåszröv, 8aatåstov

isgarsvua, ä9vog åyuov, åaóg sig negutrotnouv (2,9), med hvilka höga

epiteter han vill beteckna, att de utgjorde förverkligandet af den idé,

som låg till grund för den gammaltestamentliga teokratien. Redan

dessa höga benämningar antyda, huru apostelen betraktar dessa för

samlingsmedlemmar. Men ännu mera direkt framgår detta af andra

uttryck, dem han om sina läsare begagnar. De äro genom Guds ord

pånyttfödde, troende Guds barn (1, 3. 5. 21.23; jfr. Petri 2:a bref

l, 1), hvilka genom Guds magt äfven skulle bevaras till salighet (1,

5); de hade varit villfarande får, men voro nu omvända till herden

och sina själars biskop (2, 25); de hade kärlek till den osynlige fräl

saren och i tron på och kärleken till honom fröjdade de sig med

osägelig och härlig glädje (1, 8). Hela brefvet utgår från den för

utsättningen, att apostelen talar till i sann mening lefvande kristna,

och deråt gifver han ett alldeles särskilt uttryck, då han liknar dem

i deras sammanfattning vid ett olzog avsvuaruxos, till hvilket hvar

och en af dem skulle såsom åt9ou čövvsg uppbyggas på den lefvande

hörnsten, till hvilken de genom att blifva församlingsmedlemmar hade

kommit (2, 4, 5). De uttryck, apostelen här begagnar, äro särskilt

märkvärdiga derigenom, att de påtagligen erinra om den bild, Her-"

ren sjelf begagnade, då han till samme Petrus för första gången

yttrade sig om sin församling (Mt. 16, 18). Det hus, hvars sekun

dära grundval Petrus skulle blifva, hade nu börjat byggas, och Pe

trus uppmanar dem, hvilka i denna byggnad, med den lefvande hörn

stenen såsom primär och egentlig grundval, blifvit infogade, att allt

mera uppbygga sig och derigenom alltmera förverkliga det andeliga

hus, den församling, hvarom Herren förutsägande talat. En uppma

ning att blifva lefvande stenar ligger visserligen i dessa ord, men att

deraf, såsom Münchmeyer*), draga den slutsatsen, att icke alla de,

som här tilltalas, betraktas såsom redan varande andligen lefvande,

är fullkomligt oberättigadt. Då det, hvartill de kristna skulle upp

byggas, egentligen är uttryckt i de efter olxodousto9s följande orden

(olzog av. xrå.), synas oss orden tåg åt9ot gövrss närmast beteckna

ej hvad brefvets läsare borde blifva utan hvad de redan voro *). Men

äfven om apostelen i orden ög åt3. $övass närmast inlagt en upp

gift, som ålåge hans läsare, följer deraf ingalunda att de icke redan

nu kunde sägas vara andligen lefvande och sålunda i någon mån re

dan hafva förverkligat den uppgift, som här ställes för dem. Och

*) A. a. sid. 139 f. *) Så Huther till detta ställe.
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hela sammanhanget (särskilt v. 3 och 7) visar, att de tilltalade per

sonerna just genom att komma till den lefvande hörnstenen sjelfva

blifvit lefvande stenar eller erhållit ett andligt lif, som de allt mera

hade att förverkliga (jfr. 2 Petri 1, 2–8).

Det är mer än troligt, att i de församlingar, till hvilka aposte

len skref, inblandat sig många, om hvilka alla de nyss anförda kraf

tiga vitnesbörden om sant kristendomslif icke kunde uttalas, och om

ett sådant förhållande kunde ej heller apostelen vara i okunnighet;

men det är så långt ifrån att dessa mali et hypocritæ anses såsom

verkliga församlingsmedlemmar, att de, såvidt vi kunna se, betraktas

såsom om de icke funnos till, då apostelen i sitt förra bref talar om

och till församlingen. Visserligen kunde det synas, som om aposte

len på ett ställe, 4, 17, ej blott antydt att falska kristne sällat sig

till församlingen utan äfven tagit ordet församling i så vidsträckt

mening, att han derunder inbegripit alla, som på något sätt bekände

sig till Kristus. Han talar nämligen der om en dom, som började

öfvergå olxog voü $soü. Med detta olzog voü 9soú kan nu ej menas

något annat än Guds församling, och det kunde af denna utsaga

synas såsom om den i fråga varande domen afsåge att skilja de verk

ligt troende från de falske kristne, som slutit sig till församlingen").

I sådant fall antyder naturligtvis apostelen med dessa ord, att en

sådan admixtio malorum et hypocritarum ägt rum, ja det kunde sät

tas i fråga, om icke dessa falska kristne då äfven af apostelen be

traktats såsom verkliga medlemmar af församlingen, enär de såväl

som de uppriktige innefattas i ordet olxog voü 9soü. Men hvad till

en början det sist nämda beträffar, så är klart att, äfven om här vore

fråga om en dom, som skulle skilja de falske kristne från de sanne,

häraf dock ingalunda följer, att vi måste anse, att apostelen betrak

tat de förre såsom verklige församlingsmedlemmar. Domen skulle

naturligtvis drabba ett yttre samfund, som kallades och var Guds

hus eller församling, men om syftet med domen var att skilja de till

detta hus hörande troende och otrogna från hvarandra, så visar detta

icke att äfven de senare voro husets verkliga medlemmar, utan an

tyder tvärtom att de, om ock stående in externa societate med hu

sets sanna medlemmar, i sjelfva verket dock endast till skenet och

namnet hörde till detta hus eller denna församling. För vår del tro

vi dock, att apostelen vid den dom, om hvilken här talas, endast

tänkt på de verkligt troende och det trångmål, dessa skulle lida i de

yttersta tiderna (v. 12). Detta synes särskilt bekräftas af det föl

*) Så Melin till detta ställe.
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jande, der obeog vo5 3soū likställes med de rättfärdige och dessa

ställas i motsättning till ogudaktige och syndare. Och om denna

tolkning är riktig, har Petrus här ej ens antydt, att med den sanna

Guds församling äro skrymtare och ogudaktige inblandade. – I sitt

senare bref talar apostelen deremot om ett stort affall, som inom

församlingen framdeles skulle inträffa (2, 1. 3; 3, 3 f.), men att

dessa affallna kristna icke skulle af honom betraktas såsom sanna

0ch verkliga medlemmar af Guds församling torde efter det föregå

ende vara sjelfklart.

Hvad derefter apostelen Jakob beträffar, så finna vi, att genom

hans bref går en ton, som är väsentligen olik den, hvilken vi finna

i Petri förra bref. Hade denne apostel företrädesvis uppmuntringens

0ch tröstens ord att gifva sina läsare och betraktar han dem äfven

vid den allvarliga förmaningen allt igenom såsom lefvande Guds barn,

så har deremot Jakob ej blott allvarsamma varningar utan ock kraf

tiga förebråelser att uttala till de personer, till hvilka han skrifver.

Endels äro dessa förebråelser af den art, att vi svårligen kunna an

taga annat än att apostelen ansett de församlingsmedlemmar, som

kunde göra sig förtjenta af dylika förebråelser, såsom hafvande fallit

ur nåden (1, 26; 3, 9 ff.; 4, 1 ff.). Vi kunna derföre säga, att de

församlingar, till hvilka Jakob skref, voro ganska blandade, men nå

gon bestämdare antydan om huru apostelen betraktade deras ställ

ning till församlingen, hvilka sölat sig i uppenbara synder, gifver oss

brefvet icke. – Judas är så till vida för vårt syfte mera lärorik,

som han å ena sidan betraktar sina läsare (v. 1 jfr. 20.21) såsom

icke blott kallade samt i och med kallelsen helgade i Gud (#yuaoué

von åv 9stå fravgi*) utan äfven bevarade för Kristus (rstnemuévot ”In

goi Xenozó), men å den andra talar om sådana, hvilka på ett otill

börligt sätt insmugit sig i församlingen (fragsugédvgav v. 4, jfr v. 16)

och der anstifta parti och förargelse, ja söka utbreda osedlighet. På

samma gång apostelen sålunda här antyder, att församlingen endast

består af de sant troende, är hans bref tillika ett exempel på omöj

ligheten af att förhindra äfven otrogna och skrymtare att i yttre

mening sluta sig till de sant troendes krets.

De johanneiska brefven äro ej heller utan antydningar med af

seende på församlingens begrepp. Såsom denne apostel i sitt tredje

bref talar om en viss församling (6. 9. 10) och efter all sannolikhet

ställer sitt andra bref till en särskild församling (avgia, v. 1), så är

") En annan, måhända bättre, läsart har fyannuiv., hvilket gifver en

något olika mening.



74 Martin Johansson.

det väl ock gifvet, att de, till hvilka apostelen i sitt första bref ta

lar, af honom tänkas såsom sammanfallande med Herrens församling

inom ett visst område. Hvad han om sina läsare säger gifver oss

derföre en antydan om, hvilka apostelen betraktade såsom medlemmar

af Kristi församling. Han säger i första brefvet om sina läsare, att

de hade undfått syndernas förlåtelse, fått en sann kännedom om Gud

och öfvervunnit den onde (2, 12–14), att de erhållit smörjelse af

den helige Ande (2, 20.27), att de voro Guds barn, hvilkas härlig

het ännu väntade på sin uppenbarelse (3, 1. 2; 4, 4), att de i sin

inbördes brödrakärlek hade bevis på, att de öfvergått från döden till

lifvet (3, 14), att de hade evinnerligt lif (5, 13) m. m. Likaså stäl

ler han de tilltalade i den skarpaste motsättning till verlden och dess

syndiga väsen, särskilt framhållande, att den som gör synd, han är

så långt ifrån att vara född af Gud, att han i stället är af djefvu

len (2, 15 f.; 4, 4–10). Med detta allt antyder han ju bestämdt,

att han tänker sig den församling, till hvilken han talar, såsom en

de sant troendes församling, och att de som slutit sig till församlin

gen utan att vara och förblifva verkligt troende icke anses i egent

lig mening tillhöra församlingen. Åt detta gifver han ock ett allde

les särskilt uttryck, då han talar om de antikristiska profeter,

hvilka utgått ur de kristnas samfund och nu stodo för de kristna

såsom hotande förförare. E# hutöv &##å3av, dåå oöx #gav &# #utöv

säger han 2, 19, och ger dermed tydligen tillkänna, att icke blott judar

och hedningar utan äfven döpte kristne kunde sägas stå utom egent

lig och väsentlig förbindelse med församlingen. Tydligare än här

skett kan man näppeligen uttrycka skilnaden mellan en mera yttre till

hörighet och en väsentlig förbindelse med församlingen. Münchmeyer,

som icke vill erkänna denna skilnad, har ock derföre nödgats taga

sin tillflykt till en högst egendomlig tolkning af apostelens ord. Han

säger"), att till följe af en vanlig talefigur sådana individer af ett

slägte, som litet eller intet hos sig förverkliga slägtets idé äfven

kunna frånkännas tillhörighet till detta slägte. Så vill Herren, då

han säger, att judarne icke voro Abrahams barn, ej förneka deras

verkliga härkomst från Abraham utan blott uttala, att de ej voro

sådana, som man hade rätt att vänta att Abrahams barn skulle vara;

och lika så vill den sångare, som säger ”jag är en mask och icke

en menniska” Ps. 22, 7, icke säga, att han i ordets egentliga mening

blifvit en mask, utan blott att han i sin bortkommenhet mera lik

nade en mask än en menniska. Att den sålunda exemplifierade tale

*) A. a. sid. 142.
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figuren här dock icke har tillämplighet, utan att apostelen helt en

kelt menar hvad han säger, visar den motsättning, i hvilken orden

oðs ägav §§ hudöv stå till det föregående. Hvad aposteln erkänner

är att förförarne utgått från församlingen, hvilket förutsätter att de

stått i förbindelse med församlingen, såsom ock aposteln i samma

vers säger att de varit us9" hudöv; om han nu detta oaktadt förne

kar att de varit &# hudöv = åxxåWotag, så kan detta omöjligt inne

bära något annat än att förbindelsen mellan dem och församlingen

ej varit en innerlig och väsentlig utan blott en yttre. Medgifvas

må emellertid, att de nu berörda apostoliska orden i och för sig

icke bevisa mera än att de ifrågavarande irrlärarne icke voro verk

liga församlingsmedlemmar, utan blott stodo i yttre gemenskap med

församlingen. Det kunde tänkas att apostelen möjligen ansett an

dra ogudaktiga, hvilka måhända ej fallit så djupt som desse, stå ej

blott i en yttre utan äfven i en väsentlig förbindelse med försam

lingen. Men utom det att ett sådant antagande strider mot allt

hvad vi i det föregående sett vara prediceradt af aposteln om för

samlingen, är väl att märka, att apostelen i den ifrågavarande ver

sens slutord ååå Iva gavsgø9öouv övs oðx sioiv nåvtsc &# hutöv")

utvidgar det förhållande hvarom här är fråga till ett större antal

Personer och på samma gång uttalar den allmänna grundsatsen, att

icke alla, som stå i yttre gemenskap med församlingen, äfven äro

församlingens sanna och verkliga medlemmar. De i fråga varande

irrlärarne skulle nämligen just genom sitt uppenbart antikristiska

uppträdande bringa det till klarhet för församlingen, att församlin

gens empiriska gestalt, hvad dess medlemmars antal beträffar, ej

m0tsvarade hennes väsen.

Hvad det andra brefvet af Johannes beträffar, så synes det

vara klart att, om såsom sannolikt är med den åxåsxvå xveta och vå

tézva aúvic, till hvilka brefvet är stäldt, menas en viss församling

och hennes enskilda medlemmar, den gemenskap i sanningen, som

aposteln v. 2 uttalar, såväl som den varning för affall, hvilken i v. 8

gifves, förutsätter att församlingens medlemmar betraktas såsom

i tron stående kristne. Och äfven om apostelen med uttalandet (v.

4) af sin glädje öfver att han funnit bland församlingens barn tre

eumatoüvvag év då73sta antydt, att andra af dess barn öfvergifvit

") "Es sollte an den dvnygiarosc offenbar werden, dass sie nicht – und

demnach nicht Alle, die us9 juðv sind – lå hudöv seien". Huther till

detta ställe.
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sanningens väg 1), så har han dermed ingalunda betecknat dessa se

nare såsom sanna medlemmar af församlingen, enär han väl kunnat

begagna uttrycket véxva väg åxxånaiac för att beteckna äfven dem,

som endast stodo in externa societate ecclesiæ.

Om vi derefter öfvergå till den profetiska Apokalypsen, så finna

vi i den visionärt profetiska delen af denna bok ej någon direkt

utsaga om församlingen. Åtskilliga vinkar om dennas medlemmar

synas oss dock vara gifna i en del af de bilder, i hvilka siaren

här talar. Så torde de 144,000 tecknade i 7 kap. v. 3 ff., afse Guds

stridande församling, under det att deremot v. 9 f. talar om den i

himlen triumferande skaran. Så har ock bilden af templet och de deri

befintlige sanne tillbedjarne, kap. 11, 1, utan tvifvel afseende på Guds

sanna församling, i förhållande till hvilken den yttre förgården, 11,

2, torde beteckna de skrymtaktige kristne. Den qvinna, som enligt

12 kap. är utsatt för drakens fiendtliga förföljelser, är väl ock Guds

församling (jfr 14, 12), och den brud, som jemte profetians ande i

bokens sista kap. (v. 17) till den himmelske brudgummen ropar sitt

trängtande ”kom” (jfr. 19, 7), kan ej vara någon annan än Herrens

församling, hvilken slutligen enligt dessa sista kapitel öfvergår från

en stridande och kämpande till en segrande och evigt triumferande.

Och genom alla dessa bilder går, såsom vi väl finna, den föreställ

ningen att församlingen är de sant troendes krets.

En särskild uppmärksamhet förtjena för vårt syfte såväl inled

ningen till Apokalypsen som de dermed sammanhängande brefven

till de sju namngifna asiatiska församlingarna. I inledningen säger

aposteln, att han på Herrens befallning och i hans namn skrifver

till de sju församlingarna, och om dessas medlemmar säger han, in

neslutande sig sjelf, att Kristus gjort dem till 8aouåsiav, tegets vå

9st5 xai navgi advoú (1, 6 jfr. I Petri 2, 9); han kallar sig ock

deras broder, som är delaktig med dem i bedröfvelsen och i riket och i

Kristi tålamod (1, 9). Så skulle han icke hafva uttryckt sig, derest han

icke betraktat församlingarna såsom bestående af verkligt troende krist

ne. Hvad åter beträffa de i 2 och 3 kapp meddelade brefven, kan det

ifrågasättas, huruvida icke apostelen här fattar församlingens begrepp

") Just den omständigheten att brefvets läsare, såsom vi ofvan sett,

karaktäriseras såsom troende, torde göra det lika antagligt att aposteln

med sitt signxa ex röv rixvwv oov nsgsnaroövras év din8sig endast velat ut

trycka, att han sett prof på vandring i sanningen hos åtskilliga af för

samlingens medlemmar, hvilket icke utesluter att äfven andra församlings

medlemmar vandrade i sanningen, om också aposteln icke varit i tillfälle

att härpå se så tydliga prof.
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så, att den väsentligen ansågs bestå af alla, som hörde till den

yttre församlingsgemenskapen. Huru man nämligen vill fatta benäm

ningen o? årysåot röv &xxånotov, torde det dock vara klart att hvad

som till dessa årysåot säges gäller sjelfva församlingarna, och frågan

är då den, huruvida icke församlingarnas tillstånd skildras på ett

sådant sätt, att man nödgas antaga, att det församlingsbegrepp, som

föresväfvade siaren, alls icke var ett sådant, enligt hvilket endast

de sant troende utgjorde verkliga medlemmar af församlingen. Na

turligtvis komma icke här de sändebref i fråga, i hvilka icke annat

än godt säges om det bland brefvens mottagare herskande tillstån

det, såsom förhållandet är med brefven till församlingarna i Smyrna

och Filadelfia. Icke ens brefvet till församlingen i Efesus behöfver

här tagas i betraktande, då det klander, som tilldelas denna, endast

afser att församlingen icke befann sig i den friska, första kärlekens

tillstånd, hvilket alls icke innebär att andlig död i församlingen in

trädt i stället för andligt lif. Deremot låter det icke förneka sig

att i de öfriga brefven skildringar förekomma, som synas frånkänna

en större eller mindre del af församlingen andligt lif, och vi hafva

derföre att tillse, huru sig härmed förhåller.

Hvad då först beträffar församlingen i Pergamus, så säges hon

(2, 14 f.) ”der hafva dem, som hålla de nikolaiters lära”, och upp

manas att bättra sig vid äfventyr af straff. Frågan är huruvida

dessa nikolaiter, hvilka måste betraktas såsom okristna, om de ock

buro det kristna namnet, verkligen anses tillhöra församlingen. Att

så icke är framgår dock af en närmare betraktelse af det, som till

denna församling säges. Församlingen sättes nämligen alltigenom

i motsats till de nikolaiter, om hvilka det här talas. Församlingen,

och ej blott en del deraf, berömmes nämligen för sin trohet i be

kännelsen under det svåra tryck, som förföljelse på densamma ut

öfvat (v. 13); församlingen säges der på platsen hafva (icke till en

del bestå af) nikolaiter (14. 15), och den straffdom hvarom talas

uttryckes så, att Herren skall komma och strida mot dem (näm

ligen nikolaiterna) med sin muns svärd (v. 16). Af allt framgår

att nikolaiterna voro ett och församligen ett annat. Detta uteslu

ter icke att de förra kunde i yttre mening tillhöra församlingen, och

deraf förklarar det sig att Herren bestraffade sjelfva församlingen,

att han hade något litet emot henne, att han uppmanade henne till

bättring, att han hotade att, derest bättring ej skedde, snarligen

komma till församlingen. Om nämligen församlingen ej vederbörli

gen bekämpade de irrläror, som sålunda gjorde sig gällande bland

nominella församlingsmedlemmar, så ådrog sig naturligen äfven den
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egentliga troende församlingen ett ansvar för denna uraktlåtenhet

och kunde härigenom hemfalla åt Herrens dom; gick än denna när

mast och i egentlig mening öfver de falska medlemmarne inom för

samlingen, så måste dock äfven de verkliga församlingsmedlemmarne

i andra hand känna sig deraf drabbade. –Med brefvet till försam

lingen i Tyatira är förhållandet ett likartadt. Församlingen bestraf

fas för sin slapphet att ej inskrida mot qvinnan Isabel och hennes

ogudlighet, hvarigenom flera af församlingens medlemmar (oi éuol

doüåou v. 20) förleddes till affall. Ingenting antyder likväl att hvar

ken Isabel sjelf eller hennes anhängare såsom sådana voro att be

trakta såsom verkliga församlingsmedlemmar; tvärtom sättas de (se

särskilt 24 v.) i en mycket afgjord motsats till sjelfva den försam

ling, till hvilken sändebrefvet är stäldt.

Annorlunda är förhållandet med brefven till församlingarna i

Sardes och Laodicea, i hvilka bref det är tydligt att församlingarna

sjelfva blifva föremål för mycket allvarliga bestraffningar. Om den

ena säges det att hon till sitt flertal (3, 1; jfr. v. 4) hafver namnet

att hon lefver och är död, om den andra utan inskränkning eller

undantag, att hon är ljum och hemfallen åt en egenrättfärdighet,

som dock är idel uselhet (v. 15–17). Här synes det som om ordet

församling dock vore begagnadt i en sådan mening, att derunder in

begripas äfven från Kristus helt affallna, andeligen döda menniskor.

Vid närmare betraktande skall det dock visa sig att ingen anled

ning förefinnes till ett sådant antagande. Hvad först församlingen

i Sardes angår, så visar det sig att den andliga död, som i 1 v. om

nämnes, icke är att fatta såsom fullständig eller så, att icke verk

ligen andligt lif fans äfven hos den klandrade delen af församlingen.

Uttrycken i 2 v., yivov ygmyogdöv zai ovjøuoov vå åound å åssåÅov

dno9avsiv, måste nämligen fattas antingen så att församlingen i

dess helhet var i begrepp att förlora det andliga lifvet och derföre

måste vakna upp och tillse, att de försumligheter och svagheter, som

bringat församlingen till denna ståndpunkt, måtte blifva rättade och

faran att verkligen falla i död derigenom undvikas, eller ock så, att

församlingen i dess helhet gjordes ansvarig för den andliga slapphet,

som hos en del af församlingens medlemmar inträdt, och derföre

borde vakna upp och stärka dessa församlingsmedlemmar, hvilka

voro nära att falla ett offer för den andliga döden. I intetdera

fallet angifver å gasåÅov dno5avetv mera än att en andlig död ho

tade att inträda, och uttrycket vexgóg el kan derföre icke fattas

absolute utan endast så att församlingen lät mycket fela i den till

börliga anden och lifskraften eller, såsom det i 2 v. heter, att hen
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nes gerningar icke voro fullkomliga inför Gud. Likaartadt är för

hållandet med församlingen i Laodicea. Hon lider af en allmän

andlig afmattning och litar på de redan gjorda andliga erfarenhe

terna; men deraf följer icke att församlingen är alldeles död i and

ligt afseende, om ock hennes närvarande tillstånd är mycket farligt

och kräfver en allvarlig bättring (v. 19). Att i synnerhet i för

samlingar, inom hvilka det andliga tillståndet i allmänhet var så

svagt som i Sardes och Laodicea många funnos, som icke blott

höllo på att aftyna i andlig död eller voro ljumma i sin kristendom

utan rent af hade blifvit döda inför Herren och helt kalla i sitt för

hållande till honom, är alldeles visst; men apostelens ord gifva oss

ingen anledning att antaga, att han betraktat desse såsom alltjemt i

egentlig mening tillhörande församlingen.

Författaren till Ebreerbrefvet begagnar ordet éxxånoia endast i

sådana bemärkelser, att de ställen af detta bref, der detta ord

förekommer, för oss icke hafva någon egentlig betydelse. Detta är

nämligen förhållandet med 2, 12, der év uéoto èxxågotag afser den

judiska församlingen. Detta synes ock vara förhållandet med uttrycket

åxxångig ngtovovöxov, 12, 23, hvarmed enligt vårt förmenande för

stås den i himmelen triumferande församlingen och sålunda icke den

Kristi församling här på jorden, om hvilken vi här tala *). Detta

oaktadt lemnar oss äfven denne författare icke i ovisshet om det

sätt, på hvilket han tänkt sig Guds församling vara sammansatt.

Hans läsare, de må för öfrigt hafva varit hvilka som helst, voro

utan tvifvel en eller flera församlingar. Och desse sine läsare kal

lar han helige bröder (3, 1; jfr. 3, 12; 10, 19; 13, 22), dem upp

manar han att fasthålla vid bekännelsen (4; 14 f.; jfr. 10, 23), han

berömmer deras fortfarande gerning och arbete i kärleken (6, 10.11)

och talar om yttringarna af deras kristna hopp, hvilket de ej skulle

bortkasta utan i tålamod fasthålla (10, 35 f.). Ja, de båda sista

kapitlen (12 och 13 kap.) uttala på mångfaldiga sätt, att de, till

hvilka brefvet ställes, betraktas såsom i lefvande trosförening med

Herren stående kristne. Detta allt tyder derpå, att författaren till

detta bref såväl som de öfriga heliga författare, hvilkas skrifter vi

genomgått, tänker sig församlingen såsom i egentlig mening utgö

rande coetus vere credentium.

*) Angående skälen för och mot denna uppfattning se Lünemann till

detta ställe och v. Hofmann, Schriftbeweis II, 2, 128. Detta ställe (jfr.

ock Gal. 4, 26) kan anföras såsom stöd för läran om en ecclesia tri

umphans, bestående af den frälsta skaran i himmelen. Enligt den i n. t.

herskande åskådningen är dock Herrens éxxånoia = ecclesia in hac vita.
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Med afsigt hafva vi till sist sparat aposteln Paulus, icke blott

emedan han är den, hvilken af alla de apostoliska författarne ef

terlemnat de talrikaste skrifterna, utan i synnerhet derföre att han

fullständigare än någon annan lemnar upplysningar om beskaffenhe

ten af den församling, vid hvars bildande och utveckling han spe

lade en så synnerligen framstående rol. Denne apostel skiljer sig

ock från de andra apostoliska författarne derigenom, att han ej blott

genom sitt sätt att tilltala och behandla församlingarna och deras

medlemmar gifver oss en inblick i det församlingsbegrepp, som hos

honom förefans, utan äfven direkt inlåter sig på en framställning

och utveckling af församlingens väsen.

Innan vi nu gå att betrakta det svar, Paulus gifver oss på den

frågan, hvilka som utgöra de egentliga medlemmarne af Herrens för

samling, må vi först påpeka, att apostelen mångfaldiga gånger fram

håller eller antyder, att i den yttre församlingsgemenskapen funnos

många, hvilka icke blott, såsom fallet var med alla de kristne, voro

mer eller mindre bristfällige i sitt tros- och kärleks-lif, utan rent af

icke eller åtminstone icke mera stodo i en verklig lifsgemenskap med

församlingens herre. En antydan härom gifver han redan Rom. 8, 9,

der han om sina döpte läsare säger, att de icke äro i köttet utan i

Anden, men tillägger: singg nvsfua 9soü oixet év i utv, dermed an

tydande att man kan i det yttre tillhöra församlingen utan att

hafva Guds ande i sig inneboende. Men huru lifsvigtigt detta

andens inneboende var, förklarar han, då han ytterligare tillägger:

si öé tug avsüua Xguovoü oúx åxet, oôvoc oöw Souv avvoü; hvar

och en, som ej har anden inneboende i sitt hjerta, han är icke

heller i djupaste mening Kristi tillhörighet, han är såsom en af

huggen oljoträdsgren borttagen från den väsentliga lifs- och salig

hetsgemenskapen med Kristus, (jfr Rom. 11, 22). I samma brefs

16, 17 f. förmanar han ock bröderna i Rom att hafva akt på och

taga sig till vara för sådana, som åstadkomma söndringar och för

argelse och hvilka tjena icke herren Kristus utan vi éavröiv xotåtg,

hvarmed utan tvifvel förstås vilsefarande församlingsmedlemmar. –

I 1 Kor. 5 kap. talar aposteln icke blott om blodskändaren i K0

rint, den Paulus exkommunicerar, utan uttalar äfven den allmänna

grundsatsen, att de kristne borde undvika umgänge med hvar och en,

som på grund deraf att han tillhörde församlingen kallades broder,

men dock vore nögvoc h måsovéxvng i sidoåoåatong # åotdogos i

ué9voog i åønas (v. 11). Lika så uttalar aposteln i brefvets slut, 16,

22, en förbannelse öfver hvar och en som ej älskar Herren, dermed tyd

ligen angifvande, att han ansåg åtminstone möjligt att sådana före
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funnos inom den församling, till hvilken han skref. Och i 2 Kor.

ll, 26 talar han om falska bröder, likasom han 13, 5 säger till sina

läsare, att de borde pröfva sig sjelfva, om Kristus bodde i dem; i

annat fall visade detta, att de voro oäkta kristne (ddoxtuou). – I

brefvet till Galaterne talar han icke blott i den historiska relatio

nen i 2 kap. om insmugna falska bröder (duå då voig fragsuodzvovg

Wevdadéåqovc, oivuveg magsuohå9ov xvå. v. 4) utan äfven om de

närvarande orostiftarne bland Galaterne, hvilka skulle bära sin dom.

0ch hvad sjelfva brefvets läsare angår, så påpekar han idkeligen

den stora fara, i hvilken de genom lutande åt eller hyllande af de

judaistiska irrlärorna sväfvade, en fara, hvilken han kortast och kraf

tigast uttrycker med de orden xatneyn&nte dad vov Xguovoö oivuvsg

år vóu9 duxasovo&s, vic xågutog &#snégate (5, 4). Har han ock

med dessa ord icke velat säga att Galaterne redan fallit ur nåden"),

så uttalar han dock att sådant var nära att ske och lemnar till och

med derhän, om det ej med några (oivuvsg) verkligen kommit till

fulländadt affall. – I Filipperbrefvet talar aposteln ej blott om ju

daiserande irrlärare, för hvilka församlingen hade att vakta sig (3,

2), utan äfven med stor smärta om kristne, hvilka förde ett oheligt

lefnadssätt, voro fiender till Kristi kors, hade buken till sin Gud,

funno sin ära i det skamliga, i allt traktande efter det jordiska och

hvilka derföre slutade med förtappelse (3, 18. 19). – I Pastoral

brefven se vi i synnerhet, hurusom förderfvet allt mera insmög sig

i församlingarna, så att dessa allt mera blefvo corpora mixta. I det

förra brefvet till Timoteus talar aposteln om sådana, som hafva stött

ifrån sig det goda samvetet och lidit skeppbrott i tron, och namn

gifver bland dem Hymeneus och Alexander, dem han exkommuni

cerat (1, 19.20). Han gifver ock Timoteus kraftiga föreskrifter an

gående församlingens enkor, bland hvilka mycket oskick inrotat sig, och

säger, att några af dem redan &#svgånnoav datoo toö oavavå (5, 15).

Här antydes äfven att grälsjuka, egennyttiga irrlärare funnos inom för

samlingen, hvilka voro dusq 9aguévot röv voöv xai årteoregnuévot väg

din&stac, uttryck, som tillkännagifva fullkomlig bortkommenhet från

Herren (6, 5). Och om penningekärleken säges det särskilt #g vuvég

*röuevos ånsnåavä9voav ånd väg ntotstoc xan åavtoös teglänstgav

idövac noååats (6, 9. 10), hvarmed ju tillkännagifves att fullkom

igt affall från tron skett äfven på annan väg än irrlärans. I andra

brefvet till Timoteus namngifves åter (2, 17 f) ofvan nämde Hyme

meneus jemte en Filetus, och om dessa heter det, att de felat om

") Se v. Hofmann, Die heilige Schrift neuen Testaments 1I, 1, sid. 162.

6
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sanningen och förvända någras tro (nregi v#v då j3stav jovözwoav

xat åvaugénovouv anv tuvöv Trioruv). Och i 3, 1 f. förutsäger apo

stelen ett stundande mycket stort affall, visande sig i mångfaldiga

af apostelen uppräknade synder, hvilka sammanhänga dermed att de,

som till dem göra sig skyldiga, hafva uögpoolv svoreftstag men för

neka riv dvvauuv adväg; men att dylika affall äfven nu börjat in

träda, visar sig af det som apostelen från och med 6 v. säger; här

talar han nämligen ej blott om vilseförande utan äfven om vilseförda

och skildrar båda partierna såsom från Herren helt affallna menni

skor (6–9. 13). Likaså uppmanar apostelen Titus (1, 10 f.; 3,

10 f.) att motstå och bestraffa samt slutligen helt undvika vilsefa

rande och förförande irrlärare, hvilka genom egen dom uteslutit sig

från Guds rike. Ju längre det skrider fram i tiden, desto mera får,

såsom vi af dessa citat se, Guds församling i dess yttre företeelse

gestalten af en corpus mixtum, men apostelen har, såsom vi likale

des sett, redan tidigt klart för sig, att den yttre tillhörigheten till

församlingen alls icke är afgörande för hjertats sanna förening med

Herren, utan att inom församlingen kunna finnas andligen döda med

lemmar *).

Det fragas nu emellertid, huruvida Paulus betraktar äfven desse

affallne kristne såsom verkliga församlingsmedlemmar eller om han

anser de skrymtaktige och falske kristne såsom lika visst i egentlig

mening stående utom församlingen, som de stodo utom verklig lifs

gemenskap med församlingens herre.

För att på denna fråga erhålla svar må vi först taga i betrak

tande det sätt, på hvilket apostelen tilltalar och behandlar de kristne,

till hvilka han ställer sina bref. Vi hafva då här först att - märka,

att flera af apostelens bref namneligen äro stälda till vissa ”försam

lingar”, och af det sätt, på hvilket han tilltalar och behandlar sina

läsare, kunna vi derföre sluta till hurudana de voro, som af apo

stelen ansågos tillhöra församlingen eller, hvilket här är detsamma,

hvilka de voro, som af apostelen betraktades såsom egentliga för

samlingsmedlemmar. De bref, hvilka sålunda enligt öfverskrifterna

äro stälda till de respektiva ”församlingarna”, äro de båda Korintier

brefven, Galaterbrefvet och de båda Tessalonikerbrefven. Se vi då

till en början på det förra Korintierbrefvet, så finna vi, att apostelen

i helsningen till sina läsare såsom epitet till vi éxxånoig mot 350ö

*) Vi anmärka detta särskilt gent emot Weiss, hvilken i sin Lehrbuch

der biblisch. Theologie des N.T. (s. 387 och 496) påstår, att i Pauli ti

digare bref alla de som tillhörde den yttre församlingen äfven betraktas

såsom verkligen utvalda och helige.
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tillägger årsaouévous åv Xguovtö Iwooü och xåqvot, årtouc samt sam

mansluter dem oöv näouv voig ånuxaåovuévoug vó övoua voü xvglov

#åv Twooū Xguovoü åv Travvi rönto (1, 2). Just såsom Herrens

församling (éxxånoia), vill apostelen säga, hade hans läsare blifvit

kallade ut från verlden (xå7vot) men icke det allenast utan äfven

helgade och på grund deraf heliga. Att denna helighet ej blott var

en objektiv, som tillkom de kristne i Korint på grund deraf, att de

voro af Herren kallade, utan att den, om ock i skröplighet, förefans

äfven såsom en subjektiv helighet, och att de tilltalade derföre tän

kas såsom sanna kristne, visar redan uttrycket énuxaåovuevos vå

öroua xzå., hvarmed icke kan förstås annat än ett sant Herrens

åkallande (Apg. 2, 21). Detsamma bekräftas ock af det, som ome

delbart följer, ity att apostelen der säger, att församlingen blifvit rik

i allt ord och all kunskap (v. 5), att vittnesbördet om Kristus i henne

vunnit stadga (v. 6 jfr. v. 30) och att hon väntade Herrens uppen

barelse (v- 7). Så talar ock apostelen derom, att hans läsare voro

Guds tempel, och att hans Ande bodde i dem (3, 16), på grund

hvaraf han ock flerstädes kallar dem ”heliga” i motsats till orätt

färdige och syndare (6, 1. 2. 11), samt uppmanar dem till stånd

aktighet i tron (16, 13). Visserligen har apostelen ganska mycket

att klandra hos den så tilltalade församlingen, såsom att det bland

dess medlemmar funnos tvister (1, 11), att de derföre ännu voro

att betrakta såsom barn i Kristus och följaktligen icke kunde be

handlas såsom i djupaste mening andliga menniskor (3, 1 ff.), att

de voro uppblåste (4,8), att det vid deras gudstjenstsammankomster

och nattvardsgångar ej gick fullt skickligt till (11, 17 f.) m.m.;

detta allt är dock af den beskaffenhet, att det kan tänkas stå till

sammans med en sann, om ock svag, tro, och någon motsägelse exi

sterar sålunda icke mellan dylika förebråelser och de predikat, som

af apostelen tilldelats församlingen. Om deremot apostelen under

begreppet församling skulle hafva innefattat alla de i församlingens

gemenskap upptagna, men sedan, trots det att der funnos åtskilliga

falska kristne och skrymtare (se ofvan), likväl om församlingen i dess

helhet, sålunda om alla dess medlemmar, uttalat sådana om verklig

hjertegemenskap med Gud vittnande epitet, som dem vi nyss påpe

kat, skulle han väl svårligen kunna från motsägelse fritagas. Vi

måste derföre antaga, att apostelen, då han uttalat ordet församling,

dermed menat allenast de sant troende och icke tillika de falske

kristne, enär de endast i en mera yttre och oegentlig bemärkelse

voro församlingens medlemmar; och detta är äfven något, som apo

stelen sjelf temligen bestämdt antyder, då han, enligt hvad vi ofvan

=
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sett, om de ogudaktige, som inom församlingen förefunnos, säger att

de allenast kallas bröder (5, 11). I det andra Korintierbrefvet möter

oss samma åskådningssätt. Apostelen helsar här (1, 1) den Guds

församling, som är i Korint samt med voic åytouc näouv voic oüolv

&v öÄn vi "Axaig, hvilka ord ju tydligen tillkännagifva, att äfven den

korintiska församlingen bestod af åyuou. Han talar om församlin

gens stadfästande i tron (1, 21), något som förutsätter, att den lef

vande tron blifvit tänd; han kallar församlingens medlemmar Kristi

bref, skrifvet med lefvande Guds Ande i hjertats taflor af kött (3,

3), och äfven här är församlingen lefvande Guds tempel (6, 16),

hvilket icke borde förorenas med deltagande i afgudatjensten. – I

brefvet till församlingarna i Galatien, nämnes visserligen i samman

hang med ordet éxxånotat i brefvets början ingenting, som bestämdt

angifver, af hvilka apostelen ansåg församlingarna bestå; att han

dock äfven här ansett endast de sant troende vara egentliga försam

lingsmedlemmar framgår af mer än ett uttryck i den följande fram

ställningen. Han säger, att hans läsare alla äro Guds barn genom

tron, och att de genom dopet hafva iklädt sig Kristus (3, 26.27);

och att det här icke är fråga om ett barnaskap, som gått förloradt

eller om ett iklädande, som icke mera fortsatts, visar oss det föl

jande kap., der apostelen säger om sina läsare, att Gud sändt sin

sons Ande i deras hjertan, hvilken der ropar sitt abba (4, 6). En

stor mängd af församlingsmedlemmarne stodo visserligen, såsom vi

ofvan sett "), i begrepp att rent af förlora Kristus, men ännu hade

detta dock icke skett med dem, som i brefvet i dess helhet egentligen

tilltalas; desse äro ännu Guds lefvande, frigjorde, om ock af lagträl

domens snara hotade, barn (4, 31)*).– I första brefvet till försam

lingen i Tessalonika uttalar apostelen omedelbart efter det han i hels

ningen nämt orden vi éxxånoig Osgoakovuxéov, att han tackar Gud,

då han utan återvändo tänker på sina läsares tro, verksamma kärlek

och tålmodiga hopp; till dem hade evangelium kommit icke blott i

ord utan i kraft och i den helige Ande och i mycken fullvisshet.

Tessalonikerne hade blifvit Herrens och apostlarnes efterföljare, de

hade under mycket betryck anammat ordet med den helige Andes

fröjd och blifvit en föresyn för alla troende uti Macedonien och Akaja

, *) Jfr. här ofvan sid. 81.

*) Af det nu sagda följer, att man ej behöfver, i likhet med Luther (se

ofvan s. 39), antaga en synekdoke för att förklara den skenbara motsä

gelsen mellan det depraverade tillståndet i Galaternes församlingar och den

omständigheten, att församlingarna dock betraktas af apostelen såsom verk

liga Herrens församlingar,
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m.m. (1, 3–10). Apostelen uttalar ock, att de kristne i Tessalo

nika voro hans hopp, fröjd, ära och berömmelses krona (2, 19.20)

och gifver i allmänhet församlingen de mest hedrande vitsord (3, 8;

4, 9 m. fl.). Härvid kan visserligen anmärkas, att denna skildring

af ett blomstrande församlingstillstånd, till hvilket de senare förfat

tade brefven näppeligen innebära något motstycke, svårligen kan

antagas gälla alla församlingens medlemmar utan endast en om

ock öfvervägande del af församlingen, hvarföre ock dessa beröm

mande ord icke utesluta möjligheten af att andra församlingsmed

lemmar voro ganska skröplige kristne, ja att sådana funnos, hvilka

icke ens voro lefvande kristne. Vi erkänna det berättigade i denna

anmärkning, så mycket mera som apostelen sjelf antyder tillvaron af

åtskilliga stapplande kristna i Tessalonika (5, 14); men att de, som

rent af fallit ur nåden eller aldrig med hjertats uppriktighet anam

mat densamma, icke af apostelen betraktades såsom egentligen till

hörande församlingen, det är dock något, som äfven detta bref gifver

vid handen. Mer än en gång uttalar eller antyder apostelen om

hela Tessalonikernes församling sådant, som icke uttrycker något

särskilt beröm öfver en mera framskriden kristendom utan blott ut

talar det, som måste kunna sägas om hvarje verklig kristen, men

icke heller kan sägas om någon annan än en sådan (jfr. 1, 9. 10;

3, 12; 4, 1). Och detta sker på ett alldeles särskilt sätt, då Paulus

i brefvets sista kapitel (5, 5), säger: 7rd v reg i usts vioi porös éors

zai vioi huégas *). Starkare kunde ju ej apostelen uttrycka, att för

samlingen i Tessalonika var en coetus vere credentium. – Afven

det andra brefvet till församlingen i Tessalonika vittnar om samma

åskådning. Åfven här uttalar apostelen genast i början sin pligt att

tacka Gud för församlingens rikliga tillväxt i tro och öfverflödande

kärlek (1, 3 f.). Och genom hela brefvet går i önskningens eller

uppmaningens form talet om stadfästelse, tillväxt och bevarande (2,

l5. 17; 3,3 m. fl.), hvilket förutsätter, att församlingsmedlemmarnes

förhållande till Gud var ett väsentligen godt och blott behöfde när

mare utvecklas och befästas.

Om också de öfriga till ett flertal personer stälda bref af apo

stelen Paulus icke uttryckligen beteckna mottagarne med namnet

åzzånaia, lider det dock icke det ringaste tvifvel och har väl icke

heller af någon på allvar blifvit bestridt, att apostelen med dessa

mottagare menat församlingarna på de respektive orterna. Vi må

") Hela sammanhanget visar, att med vioi words här såväl som Joh. 12,

** förstås af det gudomliga ljuset i sanning upplyste personer,
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derföre ock korteligen tillse huru apostelen betraktar läsarne äfven

till dessa bref.

Vi börja med brefvet till de Romare. Vid den inledning, hvar

med apostelen helsar församlingen, säger han, att han fått den mis

sionen, att upprätta trons lydnad ibland alla folk, évoig åoré zai ögst,

xånvoi Inooü Xgtoroi), näouv voic oüouvév"Poiun drarnrots 3soü, xån

voig åyloug xvå. (1, 6.7). Alla de som voro i Rom eller alla medlem

mar af Kristi församling i Rom kallas sålunda här Jesu Kristi kal

lade eller utkorade, Guds älsklingar och utkorade helige eller helgon.

Sjelfva dessa ordalag synas oss tydligen gifva vid handen, att det

är fråga om i sann mening troende kristne. Detta bekräftas ock

deraf, att om dem i det föregående uttalats en önaxoj atorsøg, som

innebär, att de ej blott hört kallelsen utan ock i sina hjertan mot

tagit densamma. Så går ock genom hela brefvet den förutsättnin

gen, att den församling, till hvilken apostelen skref, bestod af verk

ligt troende. Han talar om församlingens tro (1,8. 12, jfr.5, 1–10),

att dess medlemmar äro döde för synden och lefva för Kristus, att

de, frigjorde från synden, hafva blifvit Guds tjenare, och såsom så

dane hafva röv xagnöv sig åyuaouóv, rö då réÅog #ojv aløvuov (6,

2–8. 11. 13. 17–22 m. fl.); han talar här såsom i Gal. 4, 6 om

den barnaskapets ande, de undfått, på grund hvaraf de också voro

Guds arfvingar och Kristi medarfvingar (8, 15 f.); han framställer

ock hurusom brefvets läsare hade att tänka om sig hvar och en ef

ter det trosmått Gud gifvit (12, 3) o. s. v. Allt talar derför, att

apostelen tänker sig församlingen såsom ett samfund afsant troende,

och att de, som der enligt hvad vi ofvan sett icke voro Kristi eller

icke tjenade Herren utan sin egen buk (8,9; 16, 17 f.), icke i egentlig

mening anses höra till församlingen. – Efeserbrefvet är likaledes stäldt

till de heliga, som äro i Efesus (1, 1, jfr. 1, 18), och brefvets mot

tagare skildras alltjemt såsom lefvande, andebegåfvade kristne (jfr.

utom de ställen, hvilka mera direkt tala om församlingens väsen och

betydelse och till hvilka vi strax nedan skola öfvergå, 1, 13. 15;

3, 16; 4, 30; 5, 1–8). – Alldeles på samma sätt förhåller det sig

med Filipperbrefvet (1, 1. 6–8 29; 2, 15; 4, 1. 21), hvarvid sär

skilt må uppmärksammas, att apostelen uttryckligen säger, att han

anser det tillbörligt att hysa den tillförsigten, att Herren skulle på

alla brefvets läsare fullborda sitt goda verk, eftersom alla voro med

honom delaktige i nåden (ovyxouvovoi väg zdguvog 1, 7), hvarvid det

tydligen visar sig, att han lemnat de församlingsmedlemmar ur sigte,

om hvilka han sagt, att de voro fiender till Kristi kors och att deras

ände var förtappelse (3, 18 f.). – Kolosserbrefvet gifver oss slutli
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gen alldeles samma åskådning. Detta bref är stäldt till rots év Ko

laggats årious zai moroic dósågot, év Xgsortö, hvarmed, då ju äyuot

och 7ruoroi måste beteckna samma personer, angifves att apostelen

vänder sig till de sant troende i Kolosse. Detsamma framgår ock

äfven här af det sätt, på hvilket han vidare tilltalar och behandlar

sina läsare, såsom vi kunna se bland annat af följande ställen: 1,8.

23.27; 2, 7 f. 10–13; 3, 3. 4. 12, i hvilka apostelen på mångfal–

diga sätt uttrycker, att församlingen i Kolosse för honom var lika

med Guds sanna barn på detta ställe.

Oförnekligt är sålunda att aposteln Paulus, då han skrifver till

resp. församlingar, så tilltalar och behandlar församlingens medlem

mar, att vi se att han håller för sitt sinne ett församlingsbegrepp,

som med hänsyn till församlingens medlemmar svarar mot det lu

therska kyrkobegreppet. Nu kan man emellertid härvid anmärka,

att apostelen knappast kunde göra annat under de församlingsför

hållanden, hvilka då existerade; om ock redan nu falska kristne in

smugit sig i församlingarna, voro dessa dock jemförelsevis få; den

stora hopen af de döpte voro i sanning Jesu lärjungar, om ock myc

ken svaghet och ofullkomlighet vidlådade dem, och apostelen kunde

derföre, då han talade till och tänkte på församlingen, lemna den

otrogna minoriteten ur sigte och tala så som om blott troende med

lemmar funnits inom församlingen. Om han lefvat i en tid sådan

som vår, då de namnkristne må anses utgöra flertalet inom försam

lingarna, skulle han måhända hafva modifierat sitt församlingsbegrepp

så att derunder inbegripits alla döpte kristne. Om denna anmärk

ning vore berättigad, skulle med densamma äfven den bevisning,

hvilken vi åvägabragt med afseende på de öfriga apostlarnes sätt

att betrakta församlingen, göras temligen betydelselös, enär ju dessa

apostlar, lika väl som Paulus, kunnat, om anledning dertill förefun

nits, modifiera sitt församlingsbegrepp. Emellertid är anmärkningen

oberättigad. Om Herren stiftat en församling och bestämdt antydt,

att denna skulle bestå af hans troende lärjungar, så må vi ej anse

möjligt att hans apostlar kunnat tro sig berättigade att efter ändrade

tidsomständigheter och församlingsförhållanden äfven ändra begreppet

af Herrens församling, så att denna ej mera blefve ett de heligas sam

fund utan blott en coetus vocatorum eller något dylikt. Emellertid

behöfva vi ej stanna vid den slutledning, till hvilken vi sålunda

kunna komma genom att betrakta syftet med församlingens stiftande.

Just apostelen Paulus gifver oss äfven direkta antydningar angående

församlingens väsen, och hvad han sålunda antyder visar oss derföre

ej blott huru han betraktade den då existerande församlingen, utan
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ock hvad församlingen enligt hans åskådning i alla tider är och hu

ru hon följaktligen i alla tider bör till sitt begrepp bestämmas *).

Vi vända oss först till Efeserbrefvet, der apostelen utförligast

och fullständigast behandlar läran om Herrens éxxånota. Han gör

detta visserligen i bilder, men de af honom begagnade bilderna äro

så utförda och på det som afbildas så tillämpade, att vi genom

dessa bilder komma till en ganska klar insigt i apostelens sätt att

tänka sig Guds församling. Det första bildliga uttryck, apostelen

om församlingen begagnar, är att hon är oöna Xguovo5. Då apo

stelen i 1 kap. skildrar den härlighet och salighet, som från Kristus

utgår, och den magt, som tillkommer honom, säger han, att fadren

upphöjt honom och lagt allt under hans fötter och fortsätter (v. 22 f.):

xai advóv édoxev xsgaånv örtèg nåvra vi éxxå motg, #v ug éori v

vö o 65u a o i ro ö, vó nångoua voi vå 7rdvva év Träguv nångovuévov.

I öfverensstämmelse med denna åskådning motiverar han sedan 4,

4 f. uppmaningen till enhet i Anden med framhållande af allt det, som

församlingen hade gemensamt, och säger dervid bland annat, att hon

utgjorde $v oöua. De ämbeten, som han i sammanhang dermed på

pekar såsom af Herren gifna åt församlingen, hafva enligt apostelens

mening till syfte de heligas fullkomning, ämbetets verk, Kristi kropps

uppbyggelse (slc olxodouñv voi oojuatog roü Xguoroū (4, 12, jfr. v.

16). Och likaledes uttalar han 5, 23 att Kristus är xsqah) väg

èxxånotag (jfr. 5, 30). I detta bildliga framställningssätt angifves

det innerligaste förhållande mellan Kristus och församlingen. Redan

om vi fästa oss allenast vid sjelfva bilden, finna vi att denne tyder

derpå att församlingen står i den innerligaste lifsgemenskap med Kristus.

Om en komplex af personligheter står i det förhållande till en an

man personlighet, att denna kan sägas vara de förras hufvud, under

det att dessa äro hans kropp, så är dermed antydd en lifsgemen

skap, som omöjligen kan äga rum mellan Kristus och sådane men

niskor, hvilka, om ock döpta till hans namn, dock icke hafva Kristi

Ande och följaktligen ej höra honom till (Rom. 8, 9). Och hvad

som sålunda ligger i sjelfva bilden framstår ännu tydligare, om vi

betrakta det sätt, på hvilket apostelen närmare utför och tillämpar

det i fråga varande bildliga uttrycket. Församlingen är, säger aposte

len (1, 23) vó nårigoua roü Xguoroö. Detta uttryck, som af exegeter

*) Flera af de utsagor, hvilka vi här skola anföra, äro ytterst besvä

rande för Krauss, hvilken (a. a. s. 133 f.) ej vet annat råd än att för

klara, att Paulus här motsäger hela det öfriga nya testamentet. Denna

förmenta motsägelse åter leder K. till den gissningen, att Efeserbrefvet,

Kolosserbrefvet och 1:a brefvet till Tim. äro oäkta (!).
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på mångfaldiga sätt blifvit tolkadt, synes oss svårligen kunna betyda

annat än ett af de tu: ”det som är uppfyldt af Kristus” *) eller "det

som fullständigar, uppfyller Kristus”*). I hvilketdera fallet som

helst är ju med dessa ord antydt ett förhållande mellan församlin

gen 0ch dess herre, som är så innerligt och organiskt, att de, hvilka

enligt nyss anförda ställe (Rom. 8, 9) icke tillhöra Kristus, eller hvilka

enligt Joh. 15 äro ofruktbara rankor i Kristus såsom vinstocken,

omöjligen här kunna tagas med i räkningen. Det sammanhang, i

hvilket apostelen 4, 4 f. begagnar sig af samma bild, är ock särdeles

upplysande. Han framhåller här, såsom nämdes, att denna Kristi

kropp har så mycket gemensamt, att dess medlemmar deri hade den

kraftigaste uppmaning att bevara Andens enhet. Redan detta, att

uppmaning till bevarande af enheten i Anden gifves, förutsätter

att en sådan enhet förefinnes, något som ock uttryckes dermed att

apostelen omedelbart efter $v oöua tillägger xai $v frvsiua *). Och

att med den enhet, som sålunda om församlingen prediceras, förstås

en sådan, hvilken ej kan uttalas i fråga om andra än dem, hvilka

stå i lefvande trosgemenskap med Herren, ådagalägges klarligen deraf

att apostelen i det följande ej blott uppräknar såsom gemensamhets

Punkter för församlingens medlemmar det att de hade en Herre, en

tro ett dop, en Gud och allas fader, utan tillika om denne himmelske

fader tillägger: ö érri Trdvvov zai dud 7rdvvov xai év fråouv. Här

med har ju aposten uttalat, att Gud i förhållande till alla försam

lingens medlemmar ej blott är herskare utan att han äfven verkar

genom dem och detta tillfölje deraf att han genom sin Ande är bo

ende i dem. Och att detta inneboende icke är något som kan sä

gas om hvilka menniskor som helst, ej ens om alla döpta kristna *)

visar ej blott hela sammanhanget på detta ställe, särskilt den ge

nom de olika prepositionerna (ént, duck, åv) uttryckta stegringen af

innerligheten i förhållandet mellan Gud och samtlige församlingsmed

lemmarne, utan ock de ord, som omedelbart följa (v. 7) och genom

hvilka apostelen uttalar olikheten i det nådamått, som kommit hvarje

") Så Meyer till detta ställe.

*) Så v. Hofmann, Die heilige Schrift m. Test. IV, 1, 54 f.

”) Om ock v. Hofmanns i vår tanke något konstlade tolkning af v. 4,

enligt hvilken denne icke skulle angifva hvad församlingen är, utan hvad

hon borde vara, vore den rigtiga, så utesluter detta icke att församlingen,

om ock endast i ofullständig och begynnande mån, redan är hvad hon en

ligt nämda tolkning borde vara, Sv oöaa zai $v nvsbua. Att hon detta är

följer nämligen såväl af v. 3 som af v. 5–6, hvilka otvifvelaktigt an

gifva hvad som är och ej hvad som borde vara.

") Så Münchmeyer a. a. s. 139.



90 Martin Johansson.
(i

särskild församlingsmedlem till del. Till ytterligare belysning af den

frågan, hvilka som äro att räkna till den odöpua Xguovov, hvarom

här talas, må äfven den framställning uppmärksammas, hvilken hos

apostelen följer efter det nu senast påpekade stället. Sedan apo

stelen (v. 8–15) ytterligare utveklat de gåfvor, Kristus gifvit sin

församling, samt syftemålet med desamma och den uppgift, som till

följe deraf tillkommer församlingen, att nämligen allt fort växa och

uppbygga sig, afslutar han v. 16 denna framställning med följande

ord: &# oð (sc. Xguaroð) 7räv vó oöua ovvaguoåoyovusvov xa?

ovu6u6agöusvov duo fråong åqpic vic årtaxognytag xav évégystav åv

uérø0 åvóc åxåorov uégovs tiv a##wouv voö oaiuavoc noteizat sig

oixodoujv åavvo5 év drdnn. Här har nu apostelen tydligen beskrif

vit huru församlingens uppbyggelse tillgår. För vårt närvarande

syfte är det tillräckligt att påpeka, hurusom här uttalas att hvarje

lem i Kristi kropp är om ock i större eller mindre mått verksam

för det helas uppbyggelse i kärleken. Att apostelen skulle hafva

tänkt sig, att äfven alla de mali et hypocritæ, som blandat sig med

församlingen, på detta sätt vore verksamme, torde väl få anses

omöjligt. Här kan apostelen icke hafva tänkt på andra än dem,

hos hvilka en lefvande tro förefinnes; om de andra också ännu icke

blifvit till det yttre skilda från församlingen, höra de dock icke i

egentlig mening till densamma, ty hon är en i alla sina lemmar

lifskraftig och verksam oöua Xguovoü.

I andra bilder talar aposteln 2, 19–22 om församlingen. Vis

serligen nämnes här ej uttryckligen ordet församling, men att det är

om denna apostelen skrifver är klart redan af den likhet, som fö

refinnes mellan detta ställe och de nyss genomgångna, och torde väl

äfven vara allmänt erkändt. Apostelen säger här om sina läsare,

att de icke mera äro Sévot xai Trøgouxou utan ovunoåtvas röv åyiæv

xai olxsion voü 9soü, hvarmed han vill uttrycka, att de genom att

blifva kristne erhållit medborgarrätt till sammans med alla andra

kristne och blifvit medlemmar af Guds hus eller familj, förverkli

gandet af den teokrati, till hvilken Guds boende bland sitt folk i

det gamla testamentet var förebilden. Från bilden af medlemmar i

en familj eller af husfolk öfvergår aposteln till bilden af ett hus i

det att han säger v. 20 f: énouxodoun&åvvec éni 165 9épusåtg väv

ånogróåov xai ngoqyvöv, övvoc dxgorovsatov advoü Xolotoü Iwooü,

èv % fråga olxodoui) ovvaguoåorovuévn aögst sig vaóv åruov év xvgt",

èv % xai instc ovvouxodousto 3s sig xavouxnviguov toö 3soü åv frvsv

uau. Församlingen liknas alltså här likasom i 1 Petri 2 kap. vid

ett Guds hus eller tempel: det är ännu ej färdigbygdt, men dess
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hörnsten är lagd i Jesus Kristus och hans verk; det bygges genom

Anden på den grundval, som är lagd af apostlar och profeter, och

det material, hvaraf huset uppbygges, är hvar och en kristen, hvil

ken på en gång är uppbygd och allt jemt uppbygges såsom en sten

i detta Guds hus. Denna sålunda utförda bild visar oss först, att

om apostelen också liknar församlingens medlemmar vid Guds hus

folk, detta icke är så att förstå som om huset vore ett och försam

lingen ett annat, med andra ord, att vi här icke hafva något stöd

för en sådan åsigt, enligt hvilken kyrkan med dess institutioner vore

något, som stode öfver församlingen. Församlingen är icke allenast

husfolket utan äfven sjelfva huset (jfr. I Tim. 3, 15)*). Hvad

åter angår deras sinnesbeskaffenhet, som sålunda äro uppbygda och

uppbyggas till Guds hus, så är det klart, att den uppbyggelse i

Anden, om hvilken här talas, förutsätter ett Andens inneboende och

verkande, hvilket ej kan tänkas förekomma hos andra menniskor än

dem, hvilka äro i sann mening troende Guds barn.

Slutligen framställer apostelen i 5 kap. v. 23 f sin åskådning om

församlingen och dess förhållande till Kristus under bilden af det

äktenskapliga förhållandet mellan qvinna och man. Det intresse,

som här närmast leder apostelen, är inskärpandet af såväl mannens

som qvinnans äktenskapliga pligter, och i detta intresse påpekar han

flera likheter i förhållandet mellan Kristus och församlingen å den

ena sidan och mannen och qvinnan å den andra. Kristus är, såsom

redan i bilden af församlingen såsom Kristi kropp uttalades, försam

lingens hufvud; så är mannen qvinnans hufvud: såsom församlingen

till följe af detta förhållande är undergifven Kristus, så böra qvin

norna vara sina män undergifna: Kristus har älskat församlingen,

0ch i denna kärlek har han ej allenast gifvit sig sjelf ut för henne

0ch helgat och renat henne genom det med ordet förenade vattnet utan

närer äfven och vårdar henne allt jemt; så böra ock männen älska

sina hustrur såsom sina egna kroppar. Den innerlighet i förhållan

det mellan Kristus och församlingen, hvilken genom denna bild är

angifven *), lemnar intet tvifvel derom att apostelen här tänker på

sådana församlingsmedlemmar, hvilka stå i verklig lifsgemenskap

") Jfr. Thomasius a. a. s. 363.

*) "Das Bild von dem Manne und dem Weibe stellt eben so sehr das

hyperphysische als das ethische Verhältniss zwischen Christo und der Ge

meinde dar. Es ist Bild der innigsten geistleiblichen Gemeinschaft wie

Bild des Liebes- und Gehorsams-Werhältnisses. Die Liebe Christi ist das

gemeinschaftstiftende Princip, und der Gehorsam der Gemeinde ist die

Folge der gestifteten wechselseitigen Gemeinschaft." Philippi, a. a. 235.
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med församlingens Herre och hufvud. En Kristi brud bestående

äfven af personer, hvilka äro främmande för honom och sakna hans

Andes verksamma inneboende, är ett oting; och apostelen angifver

ock sjelf otvätydigt, huru han tänkt sig saken, då han med den i

fråga varande bilden kombinerar den af förhållandet mellan hufvud

och kropp och dervid särskilt säger uéån éouèv voi oojuatog advoj

(v. 30) samt på förhållandet mellan Kristus och församlingen tilläm

par de orden ur Gen. 2, 24 §oovvas oi dvo sig odoxa utav (v. 31.32).

År ock det sist nämda något som ännu föreligger församlingen såsom

en uppgift (v. 27), så är dock förhållandet redan ej blott principielt

gifvet i hvad Kristus gjort för församlingen utan äfven i någon mån

realiseradt i hans församling, d. v. s. i hans troende och i tron hör

samme lemmar.

Såsom vi nu sett är det hufvudsakligen under trenne bilder,

som apostelen i Efeserbrefvet framställer sin lära om församlingens

väsen. I flera andra bref af samme apostel återkomma nu samma

bilder tillämpade på församlingen, vare sig att apostelen verbotim

uttalar församlingens namn eller man af framställningen i öfrigt kan

sluta att talet gäller Kristi församling. Vi skola nu korteligen

betrakta de vigtigaste af dessa utsagor för att derigenom dels be

kräfta dels belysa det resultat, vi med afseende på frågan om för

samlingens medlemmar funnit framgå ur Efeserbrefvets utsagor.

Under det bildliga uttrycket Kristi kropp talar apostelen i Rom.

12 kap. om de troendes samfund. Såsom vi i en kropp hafva många

lemmar, så äro, säger han (v. 4 5), vi, de många, év oöna åv

Xguovdö. Och såsom lemmarne i en kropp äro till för att gagna

hvarandra, så böra ock de kristna tjena hvarandra allt efter den

gåfva hvar och en fått. Apostelen uppräknar ock flera karismer,

dels sådana, som äro fästade vid och utöfvas inom vissa bestämda

ämbeten, dels sådana, som inom den alla församlingsmedlemmar

tillkommande verksamheten böra komma till användning, och gif

ver förmaningar angående utöfvandet af den verksamhet, för hvil–

ken hvarje nådegåfva är afsedd (v. 6 f.). Att aposteln här tän

ker endast och allenast på sant troende kristna visar sig särskilt

deraf, att såväl de karismer, om hvilka han talar, som deras rätta

användande förutsätter den sanna, i kärleken verksamma tron (v.3.6).

Synnerligen fullständigt utför apostelen samma bild i 1 Kor. 12

kap., hvilket från början till slut handlar om Kristi ena kropp och

dess många lemmar med deras olika gåfvor och uppgifter. Här så

som i Rom. 12 är det tydligt att alla de som kunna räknas till

till Kristi kropp äro hans sanna lärjungar, och detta visar sig här
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särskilt derigenom, att apostelen idkeligen upprepar, att den Ande,

förutan hvilken man ej kan i sanning kalla Jesus för Herre (v. 3),

genom de olikartade gåfvorna verkar i alla församlingens medlemmar

(4–11), hvarföre ock det inbördes förhållande äger rum mellan dessa

senare, att om en lem lider, så lida alla lemmarne med och om en

lem varder härlig hållen, så fröjda sig alla lemmarne med (v. 26)*).

I Kolosserbrefvet begagnar sig apostlen åter af samma bild, och hvad

han här säger är så mycket mera beaktansvärdt, som han namneli

gen uttalar att just ”församlingen” är oöpua Xguovoū. Om Kristus

heter det nämligen 1, 18: avtog éon v h xsqaÅi voi ooiuaroc, väg

åssångiac. Apostelen säger sig ock med sitt lidande uppfylla hvad

som fattas i Kristi lidande intåg toö ouiuanoc avvoí, ö éouv i åxxån

via (1, 24). Så säger han ock 2, 19, i likhet med Ef 4, 16, att

af Kristus näv vó atöpta dud töv åspóv xai ovvóéouov énuxognyov

Hevov xai avu6uftagóuevov aúget tiv aignouv voö 9soü. Likaså säger

han om sina läsare (3, 15), att de äro kallade i en kropp och 3,

ll uttalar han, att det på kristendomens område icke är skilnad

mellan grek och jude o. s. v. utan vå 7ravva xai év näouv Xgsords

(Jfr. 2,9 10 samt Gal. 3, 28). Vi torde knappt behöfva påpeka,

att detta allt uttrycker ett Kristi inneboende i församlingsmedlem

marnes hjertan, hvilket icke kan uttalas annat än om hans sanna

och verkliga lärjungar.

Den andra af de i Efeserbrefvet begagnade bilderna, nämligen

den af Guds hus eller tempel, förekommer likaledes på flera andra,

endels redan här ofvan berörda, ställen för betecknande af Guds för

samling. I 1 Kor. 3,9 liknar apostelen församlingen först vid reaigyuov

*soö, Guds åkerfält, på hvilket apostlarne och deras medhjelpare

hade att plantera och vattna, under det Gud sjelf allena kunde gif

va växten (v. 6. 7), och i omedelbart samband dermed vid oixodou?

*so5. Och sedan han närmare utfört hurusom vid uppbyggandet af

denna oixodou# på den rätta grundvalen olika arbetare lemna ar

bete af olika värde och derföre få en olika lön, om ock alla, derest

de verkligen bygt på den rätta grunden, blifva för sina personer

") Huru innerlig föreningen är mellan Kristus och församlingen visar sig

*raf att ap. i 12 v. rent af sätter ö Kotorös för församlingen. "In der

That, sie (die Kirche) ist das Anderssein Christi, sie ist Christus, wie er im

Glauben der Menschen angeeignet, wie das Bewusstsein dieses Glaubens ge

genständlich geworden ist” Ehrenfeuchter, Die prakt. Theologie 1, 57 f.

Ått detta dock icke är så att förstå, att Kristus rent af uppgår i försam

*gen faller af sig sjelf och är antydt genom den vanliga åtskilnaden mel

* Kristus såsom hufvudet och församlingen såsom kroppen.
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frälste, säger han till sina läsare v. 16 f; Oúz oidavs ört vaóg 3soü

åoré xai vö nveüua voü 3soú olxst év iutv – – ö vaóg voö 3soü

åyuög égruv, otvuvég éore ðusic"). I öfverensstämmelse härmed säger

ock apostelen 2 Kor. 6 16: öveig vaóg 3soü åor& Sövvog och ser i

detta förhållande en uppfyllelse af profetian i 3 Mos. 26, 11 f.:

"Jag skall bo uti dem och vandra uti dem, och jag skall vara deras

Gud, och de skola vara mitt folk”. Samma åskådning ligger äfven

till grund för uttrycket # ävæ "Isgovoaåriu, hvarmed Paulus Gal. 4,

26 betecknat kyrkan ej blott i dess fulländning utan äfven i dess

utveckling här på jorden. Och i 1 Tim. 3, 15 säger apostelen till

sin medhjelpare att han skrifver sitt bref, på det att den sist nämde

må veta, huru han skall umgås év oixto 3soū, jug åoviv éxxåqgia

3soū šövrog, och om denna åxxånoia tillägger han ytterligare, att

hon är ovöÅoc xai édgatoua väg då73stag *), naturligtvis på den

grund att i henne innebor den lefvande Gudens Ande, som är san

ningens Ande. A alla dessa ställen tyder allt derpå, att det hus

eller tempel, hvarom här är fråga, består af lefvande stenar, af men

niskor, hos hvilka andebegåfningen och med detsamma Kristi inne

boende, kommit till verklighet.

Men bland de ställen, der församlingen framstår under bilden

af ett hus, finnes ännu ett, vid hvilket det kan ifrågasättas huru

vida icke Paulus der låter framskymta ett församlingsbegrepp, som

skiljer sig från det lutherska kyrkobegreppet. Vi mena 2 Tim. 2, 19

f. Stället lyder, för så vidt det är af intresse för vårt närvarande

syfte, sålunda: å uévvot oregeóg 9suéätog voi 3soū šovnzev, ézov

vjv og gayida vavvwv Eyvo xvgtog voig övrag advoü, xat Anoovjvw

ånd dóuxiac Träg ö övoudčov rö övoua xvgiov. év usydån då oixig

ova Soruv uövov oxsvm xøvo& xai døyvgå, dååå xai §våuva xa?

dorgaxuva, xai å uèv sig vuujv å då sig duputav. Vi utgå vid tolk

ningen af detta ställe från ett dubbelt erkännande, hvartill sam

manhanget nödgar oss, nämligen dels att apostelen vid den oixla,

om hvilken han talar, tänkt på Guds församling och ej på verlden

i allmänhet, dels att med de tvänne olika slagen af kärl menas icke

mer eller mindre dugliga församlingsmedlemmar, utan å ena sidan

verklige kristne, å den andra sidan sådane, hvilka äro det endast till

namnet och skenet men ej i gerning och sanning. Men om nu så

förhåller sig, måste vi då icke äfven erkänna, att apostelen här så

") Jfr. 1 Kor. 6, 19, hvarest de kristnes kroppar sägas vara vaóc Seov.

*) Öfvervägande skäl synas oss tala för den åsigten, enligt hvilken dessa

ord äro att fatta såsom apposition till det närmast föregående éxxånoia.

2

3
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som verkliga församlingsmedlemmar betraktar äfven de mali et hy

pocritæ, som slutit sig till Guds församling, eller med andra ord att

apostelens kyrkobegrepp här icke är det lutherska? För att kunna

lemna svar på denna fråga måste vi betrakta stället i dess helhet och

sammanhang. Apostelen hade i det föregående varnat för irrlärare,

om hvilka han icke allenast sagt, att de, lika som de sjelfva felat

om sanningen, redan nu förvända någras tro, utan äfven att deras

tal alltmera skulle komma att gripa omkring sig såsom en kräfta.

Det var en dyster framtidsutsigt, han sålunda för sin lärjunge och med

hjelpare framlagt; och den frågan kunde då med allt fog uppkastas,

huru det då skulle gå med Guds församling. Skulle icke ondskans

makt blifva så stor, att församlingen slutligen skulle ödeläggas? Och

var det under sådana omständigheter icke ett lönlöst arbete att

verka för församlingens uppbyggelse? På dessa frågor svarar apo

stelen genom att förklara att, trots all den fara, hvaraf församlingen

hotades, den fasta Guds-grunden skulle blifva ståndande. Med den

na 3epuéåsog voü 9soú kan efter sammanhanget svårligen menas an

nat än församlingen, hvilken i förhållande till hvad den skulle blifva

kunde betraktas såsom ännu varande blott en grundval *). Denna

församling skulle, efter Herrens eget löfte Mt. 16, 18, äga ett ovansk

ligt bestånd, och likasom man på byggnader plägade anbringa in

skrifter, som angifva deras betydelse och ändamål, så kunde det för

församlingen egendomliga uttryckas i de båda kärntankarne: ”Herren

känner de sina” och: "Hvar och en som bekänner Herrens namn må

afstå från orättfärdighet”, af hvilka den förra tanken uttrycker före

trädesvis den trösten, att trots ondskans öfverhandtagande ibland de

kristnas hop det dock alltid skall finnas ett antal sant troende, hvilka

åtminstone Herren känner, och den andra tanken närmast innebär

den uppgift, som tillkommer hvar och en som slutit sig till försam

lingen. Men att icke alla de, som slutit sig till församlingen, äfven

i verkligheten tillhörde Herren och derföre afstodo från orättfärdig

heten, det vore mindre att undra på i samma mån församlingen till

växte och blef allt större, omfattade allt flere menniskor. Det vore

här samma förhållande som i ett stort hus, der både dugliga och

odugliga husgeråd finnas. Detta är, såvidt vi förstå, apostelens tan

kegång, och om denna är riktigt återgifven, inse vi lätt, att aposte

len, fastän han här under begreppet oixta tänkt sig församlingen i

dess yttre uppenbarelse, dock ingalunda uttalar att alla, som i yttre

måtto tillhörde församlingen, också i verkligheten voro dess medlem

*) Så Huther och van Oosterzee i deras resp. kommentarer till detta ställe.
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mar. Tvärtom antyder han på det bestämdaste att just de som i

egentlig mening hörde Herren till voro de, hvilka i egentlig mening

tillhörde församlingen. De öfriga finnas visserligen inom församlin

gen men äro främmande för dess väsen och derföre obrukbara (21 v.).

Korteligen sagdt synes oss just detta ställe uttrycka alldeles detsam

ma, som Augsb. bek. i sin 8:de artikel eller att kyrkan är egent

ligen ingenting annat än ”die Versammlung aller Gläubigen und

Heiligen”, men att i detta lifvet ”viel falscher Christen und Heuchler

sein, auch öffentliche Sünder unter den Frommen bleiben”.

Jemförelsevis mindre ofta begagnar sig apostelen utom Efeser

brefvet af förhållandet mellan man och qvinna såsom bild för för

hållandet mellan Kristus och församlingen. Detta sker dock såväl

Rom. 7 kap., der bilden är hemtad från förhållandet mellan äkta

makar, som 2 Kor. 11, 2 f., der Kristi förhållande till församlingen

jemföres med förhållandet mellan en brudgum och hans brud. Och

på båda ställena är det fråga allenast om menniskor, som i sann tro

och kärlek äro med Herren förbundna.

Sedan vi nu sålunda sökt visa, att den bestämningen i kyrkans

begrepp, enligt hvilken hon utgör ett de heligas samfund, äfven i de

nu i fråga varande apostoliska skrifterna äger stöd, och det icke

blott så, att apostlarne så betraktat och behandlat den då existe

rande församlingen, utan äfven så, att det enligt apostelen Pauli ut

sagor hörer till kyrkans oföränderliga väsen att hon består af sant

troende medlemmar, vilja vi nu korteligen tillse, hvad dessa aposto

liska skrifter hafva att säga angående kyrkan såsom en anstalt för

frälsningens förverkligande.

Att kyrkan är det samfund, inom och genom hvilket den i Kri

stus beredda frälsningen förverkligas, framgår redan af de bilder, med

hvilka apostelen Petrus, såsom vi förut sett, i sitt första bref beteck

nar Guds församling. Församlingen har att på den lagda grunden,

Kristus, alltjemt uppbygga sig till ett olzog 7rvsvuauxög, der Herren

med sin Ande är närvarande och verkar (2, 5). Derigenom blifver

hon ock (ibm) alltmera, hvad hon redan är (2,9), ett åyuov, 6aotåevov

isødtsvua, som offrar sig sjelf åt Gud och tillika förebedjande (jfr. I Tim.

2, 1) förmedlar öfverförandet af Guds välsignelser till menskligheten.

Och den uppgift, hvilken sålunda tillkommer församlingens medlemmar,

uttryckes äfven så, att desse hafva att prisa de härliga egenskaperna

(ai ågsvai) hos den, som kallat dem från mörkret till sitt underliga

ljus (2, 9). Den uppgift, som tillkom det utvalda folket i gamla

testamentet, att vara en ljusbärare i hedendomens natt, har så

lunda öfverflyttats på den kristna församlingen, inom hvilken all
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verldens frälsning är att söka, och hvars medlemmar äro satte till

oixovduos frouxtång zøøuroc 9soi (4, 10). Den åskådning, enligt

hvilken Guds församlings medlemmar betraktas såsom ett prester

skap, återfinnes äfven, såsom vi förut sett, i Apokalypsen (1, 6; 5,

10), hvilken bok äfven under bilden af qvinnan och hennes barn (12

kap.) talar om församlingen såsom ett om Herren vittnande och för

honom kämpande samfund. Och de sändebref till olika församlingar,

hvilka i bokens 2 och 3 kap. förekomma, tala ju likaledes om för

samlingens uppgift att ej allenast tillväxa i inre kraft och renhet

utan äfven utvidga sig till och med sig införlifva dem, hvilka ännu

stodo utanför hennes område, att vara en den lefvande Gudens re

presentant äfven der, hvarest hans fiende hade sitt hufvudsäte (2,

3. 13; jfr. 3, 9). Åfven förf af Ebreerbrefvet erinrar om försam

lingens betydelse såsom å ena sidan en bekännande och om Herren

vittnande och å den andra sidan en sig sjelf inåt genom aktsamhet

och förmaning uppbyggande församling (4, 14; 10, 23–25).

Apostelen Paulus, af hvilken vi haft så mycket att lära vid frå

gan om bestämmandet af församlingens medlemmar, är ock den, som

med den största fullständighet talar om församlingen såsom en fräls

ningsanstalt. På mångfaldiga ställen och sätt blifver detta af apo

stelen framhållet. Det är en de paulinska brefven genomgående

grundtanke, att den församling, som förefinnes, har till uppgift att

bringa frälsningens kunskap allt vidare och att inom sig befordra med

lemmarnes fortfarande tillväxt i nåden. För att bestyrka detta må

vi blott stanna vid några, till större delen redan förut i annat syfte

anförda, ställen. I Gal. 4, 26 kallar apostelen kyrkan eller, såsom

han uttrycker sig, i åvan Tegovoaåriu, för u#vng #utöv. Härmed vill

han säga, att han sjelf såväl som alla de, hvilka kommit till andligt

lif, erhållit detta inom Guds församling och förmedelst de lifskrafter,

som inom henne röra sig. Hon är den anstalt, genom hvilken Herren

åt sig föder andliga barn, dermed uppfyllande det löfte han gifvit Jes.

54, 1 till det ofruktsamma Israel (v. 27). Möjligheten till en sådan

alstrande lifskraft hos kyrkan antydes alldeles särskilt i Ef 1, 22 f.,

enligt hvilket ställe församlingen icke allenast säges vara vd oöua

utan äfven vö nårigoua vov Xguovoü. Vare sig att man med det

senare förstår ”det som är uppfyldt af Kristus” eller ”det som

fullständigar, uppfyller Kristus” (se ofvan), måste man erkänna, att

dessa ord angifva, att Herren efter sitt fullbordade frälsningsverk nu

bor i församlingen och verkar genom henne för att göra den objek

tive utförda frälsningen till en mensklighetens och den enskilda in

dividens personliga egendom. Denna tanke utföres närmare i samma

7
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brefs 4:e kap. Den församlingens enhet, om hvilken apostelen talar

i början af detta kapitel (v. 4–6), utesluter icke en mångfald af

andliga gåfvor, hvilka den upphöjde frälsaren utdelar åt hvar och en

församlingsmedlem (v. 7 f., jfr. hela 12 kap. af 1 Korintierbrefvet).

Dessa gåfvor har Herren gifvit åt församlingen äfven så, att han

gifvit särskilda ämbeten, inom hvilka gåfvorna få göra sig gällande,

och dessa ämbetens verksamhet syftar agóg 1öv xawagruouðv rör

åyiov elg égyov duaxoviac, slc oixodoujv voi Gaiuavoc voi Xguoroi

(v. 11. 12). Då apostelen bland de ämbeten, hvilka Herren gifvit

församlingen, äfven nämner evangelisternes ämbete, hvilket hade till

specifik uppgift att bland hedningarne verka såsom missionärer, må

ste vi antaga, att han vid ordet oixodoun tänkt äfven på den upp

byggelse, som sker derigenom att nya medlemmar fogas till försam

lingen. Närmast tänker dock apostlen på den inre uppbyggelsen.

Dennas process beskrifves i den 16 v. (&# oô näv rö oöna xvå.) så

som utgående från Kristus och ägande rum genom medlemmarnes

inbördes handräckning efter hvars och ens mått (jfr. Kol.2, 19), och

resultatet af denna uppbyggelseprocess angifves i 13 v. sålunda:

uéxen ×avavv%ooplev oi fravvåg sig vðv évovwva väg 7riorsoc xai vis

ånyvaiosoc voi vioi voi 3soū, sig åvdga véåsuov, els uérgov håuzias

voü nåneøuavog voü Xguovoü. – Då vi sålunda sett, huru apostelen

framhåller, att det är just genom kyrkan, som den upphöjde Herren

nu uträttar sitt verk på jorden, förstå vi ock, huru densamma af ho

nom såväl som af Petrus kan kallas ett Guds hus, olxog 9soū (Ef.

2,20 f.; 1 Tim. 3, 15); hon är den oxyvn, i hvilken Gud på ett lika

realt som verksamt sätt i det nya förbundet tagit sin bostad på jor

den (2 Kor. 6, 16). Vi förstå då ock, huru apostelen (1 Tim. 3,

15) kunnat kalla församlingen ovöåog xai éógaioua väg då73sias.

Den gudomliga sanningen är förkroppsligad i honom, som kallade sig

och bevisade sig vara i då79sua (Joh. 14, 6). Han bor nu genom

sin Ande i den församling, som utgör hans kropp, och i denna för

samling måste derföre den gudomliga sanningen på jorden hafva sin

pelare och sin grundval.

De heligas församling är sålunda äfven efter apostlarnes åskåd

ning en anstalt för frälsningens förverkligande på jorden. Hon är

detta derigenom att Herren genom sin Ande bor och verkar i för

samlingen. Dessa båda satser äro så omedelbart i skriften gifna,

att de måste såsom skriftenliga erkännas både af den romerska

och den protestantiska kyrkan. Gäller det åter ett närmare bestäm

mande af det sätt, på hvilket Herren är inom församlingen närva

rande och genom församlingen verksam för frälsningens realiserande
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i verlden, så veta vi, att romanismen här lägger tonvigten på den

yttre ämbetsorganismen och särskilt på det helas underordnande un

der apostlafurstens efterträdare, den romerske påfven. Herren bor

i församlingen genom att i en alldeles speciel mening bo i och leda

presterskapet, synnerligast Roms påfve, hvilken derföre blifver ofel

bar såsom den Herre, hvars ställföreträdare han är. Så icke prote

stantismen, hvars lutherska afdelning i den yttre ämbetsorganismens

ställe sätter de af Herren åt församlingen gifna nådemedlen. Enligt

luthersk åskådning har den troende församlingen undfått nådemedlen

för att genom deras förvaltande förmedla Herrens ingående i och

magt öfver menniskornas hjertan. Såsom dessa nådemedel först bil

dat församlingen, så tjena de allt jemt till församlingens yttre och

inre utveckling.

Denna åskådning hafva vi funnit bekräftad redan genom evan

geliernas och apostlagerningarnas utsagor. Närmare utförd blifver

hon i de apostoliska skrifter, om hvilka det här är fråga. Vi vilja

till bevis härpå anföra några ställen ur dessa skrifter. Petrus fram

håller redan i sitt första bref, att Guds lefvande, evigt förblifvande

ord, hvilket bland församlingens medlemmar predikats, varit det som

födt dem på nytt (1, 23), och den åoyuxóv ådoåov ydåa, af hvilken

han uppmanar sina läsare att alltjemt lifnära sig (2, 2), är samma

Guds ord. Och likaledes framhåller samme apostel i sitt andra bref

(1, 19) vigten af att gifva akt på ö agog nuxóg åöyoc, hvilket ge

nom uppfyllelsen blifvit 8eftauövsgog; detta af Guds helige Ande in

gifna (v. 20.21) ord skall skina in i det mörka menniskohjertat och

allt mera upplysa detsamma. Åfven dopet tillskrifves af apostelen

en betydelse så stor, att han rent ut säger, att detta nådemedel

oø&su öpuäg (1 Petri 3, 21). – Apostelen Jakob gifver äfven det

gudomliga, evangeliska ordet en stor betydelse. Genom detta ord

hafva de kristna blifvit födde af himlaljusens fader (I, 18); det kan

ock, der det med saktmodighet anammas, helt fullborda det fräls

ningsverk, som genom dess inverkan på menniskornas själar tagit sin

början (1, 21); det utgör den frihetens fullkomliga lag, hvilken för

mår saliggöra den, som deri skådar och dervid förblifver (1, 25). –

Åfven apostelen Johannes framhåller betydelsen af nådemedlen så

som det, hvarigenom Herrens ande verkar i församlingen. På hål

landet af Herrens ord och bud beror det kristliga lifvets existens

och utveckling (1 Joh. 2, 3–5. 14. 24 25; 3, 24; 2 Joh. 6. 9. 10).

Och döpelsens vatten har samma betydelse som den i menniskans

hjerta utgjutne Anden och det på Golgata utgjutna blodet att såsom

ett gudomligt vittnesbörd betyga, att Jesus är Guds Son, verldens
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frälsare (1 Joh. 5, 7 f.). – Förf. till Ebreerbrefvet gifver ock åt

Guds ord betydelsen att på ett lefvande och kraftigt sätt såsom ett

tväeggadt svärd tränga till själens innersta och der åstadkomma en

andlig krisis (4, 12).

Det är dock i synnerhet Paulus, som äfven i fråga om nådemedlens

betydelse för Guds församling gifver oss de rikhaltigaste vinkar. Vi

fästa oss först vid några af hans utsagor angående Guds ord såsom

ett medel för nådens öfverförande till och inverkan på menniskorna.

I Rom. 10 kap. beskrifver han den kristna trons genesis. Denna tro

förutsätter att man hört något om trons föremål; hörandet åter för

utsätter förkunnande. Derföre säger han, v. 17, att tron är af pre

dikan, men predikan duo &#uavog 3soü; och detta sakförhållande

finner han förutsagdt redan i Dav. 19 psalm. Det Guds ord, hvil

ket sålunda kunde framkalla tron och i densamma bevara, var

icke blott de gammaltestamentliga skrifterna utan äfven den evan

geliska predikan, och det var af vigt att ej låta sig genom villolä

rare bortföra från den sålunda en gång hörda läran (Rom. 16, 25.

26. 17). I första Korintierbrefvet framhåller apostelen, att han

genom detta evangeliska ord, hvars förvaltare han var (4, 1), födt

sina läsare till ett andligt lif (4, 15). Det trogna annammandet af

detta sanningens ord, salighetens evangelium, hade, enligt Efeser

brefvet (1, 13), med sig en besegling af den helige Ande. Samma

bref uttalar ock (2, 20) direkt, att uppbyggandet af Kristi lekamen

eller församlingen skedde genom det apostoliska och profetiska ordet.

Den byggnad, som är Guds församling, hvilar visserligen ytterst på

Kristus såsom hörnsten, men den grundval, som deruppå för bygg

naden uppförts, är apostlarnes och profeternas predikan afGuds ord;

utan denna predikan skulle sälunda församlingen icke hafva kommit

till stånd och ej heller kunna fortvara. Detta ord är ock allt jemt

det svärd, med hvilket Guds församling kan framgångsrikt bekämpa

sina fiender (6, 17). Just till följe af den betydelse, som ordet

hade äfven för församlingens fortfarande förkofran, uppmanar apo

stelen Kolosserne (3, 16) att låta Kristi ord bland sig fråovotog

évouzeiv samt med psalmer, lofsånger och andliga visor lära och för

mana hvarandra inbördes. I Pastoralbrefven, der apostelen mera än

annorstädes reglerar ordningen för församlingslifvet, talar han ock

mycket om Guds ord. Han framhåller den stora nytta, som näoa

yga på 9sörrvsvavoc hade med sig, enär den tjenade till lära, öfver

bevisning, rättelse samt upptuktelse i rättfärdighet (2 Tim. 3, 16).

Till följe af den stora betydelse, Guds ord sålunda hade för försam

lingslifvet, bjuder han Timoteus att hafva akt på läran (1 Tim. 4,



Om det lutherska kyrkobegreppet. 101 i

16), att rätt dela sanningens ord (2 Tim. 2, 15), att blifva vid det

han lärt och det honom betrodt var, besinnande, att de heliga skrif

ter, han af barndomen lärt känna, kunde göra honom vis till salig

het (2 Tim. 3, 14. 15), samt att predika ordet, hålla på i tid och

otid (2 Tim. 4, 2). Och för Titus framhåller apostelen vigten af

att en församlingsföreståndare håller sig vid det ord, som visst är

och lära kan (1, 9). Till följe af detta starka betonande af Guds

rena ord såsom vilkoret för ett sundt församlingslif– ett betonande,

*Om onekligen mycket erinrar om de lutherska bekännelseskrifternas

stränga fasthållande vid den rena läran – är apostelen ock särdeles

angelägen att hos sina lärjungar inskärpa vigten af att fly villolä

farne och deras läror. Timoteus skall draga sig ifrån sådane, som

icke hålla sig till vår Herres, Jesu Kristi, helsosamma ord utan äro

sjuke i spörsmål och ordaträtor etc., samt i stället bevara läran o

besmittad (1 Tim. 6, 3. 14.20 jfr. 2 Tim. 2, 16.23). Och Titus

skall skarpt bestraffa dem, som akta på judiska fabler och de menni

skors bud, som vända sig från sanningen, samt undvika en åv990

nos aigsuxög, när han en gång och annan förmanad är (Tit. 1, 13.

14; 3, 10). Vi se af detta allt, att Paulus låter ordets nådemedel

få den allra största betydelse såsom organ för frälsningens införande

i menskligheten; ja ordet har, om man ser både på antalet och in

nehållet af de ställen, som derom tala, utan all gensägelse främsta

rummet bland de medel, hvilka Herren gifvit sin församling för fräls

ningens förverkligande. Åfven i detta stycke har den lutherska å

skådningen slutit sig till den paulinska. Men såsom det lutherska

kyrkobegreppet äfven tillskrifver sakramenten en stor, om ock ej

primär, betydelse för samma ändamål, så har det äfven härutinnan

Paulus till föregångare. Hvad först dopet beträffar, så talar aposte

len i Romarebrefvets 6 kap. v. 3 f. derom att genom de kristnas

dop en förändring med dem inträdt, i förhållande till hvilken det skulle

vara en bestämd motsägelse, om de som blifvit döpte fortfarande

ville lefva i synden. Den förändring, om hvilken här talas, består

deri, att den döpte genom dopet på ett personligt sätt genomlefvat

Kristi frälsningsgerningar, hans död och hans uppståndelse. Det

ligger utom vår närvarande uppgift att närmare undersöka, hvad som

innebäres i den förening med Kristus, hvilken sålunda i dopet

Wmmit till stånd *); visst är att apostelen här (såväl som på det

Parallela stället Kol. 2, 11. 12) velat säga, att dopet är ett medel,

Warigenom Kristus och hans frälsningsverk kommer den enskilde

") Se härom Thomasius a. a. III, 2, 19 f.

:

-

#
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närmare, så att han medelst detsamma blifver införlifvad med

Kristus, blifver delaktig af hans lif. Väsentligen samma tanke

antyder apostelen 1 Kor. 6, 11, då han, beskrifvande den förändring,

som hans läsare undergått från att vara hemfallna åt grofva hedni

ska styggelser, säger, att de nu äro helgade och rättfärdiggjorde samt

inleder detta dermed att de äro aftvagne (årrsåovoao&s), hvarigenom

han sålunda antyder, att dopets tvagning äfven var en befrielse från

synden. Samma synden negerande betydelse tillskrifver apostelen

dopet på ett af de ställen, der han uttryckligen talar om försam

lingens väsen, vi mena Efes. 5, 26. Här säges det nämligen att

Kristus utgaf sig för församlingen för att helga henne, xaðaginac

aúviv v% åovvetfi voi idavoc év ånuatu. Mera positivt uttrycker

apostelen dopets betydelse, då han Gal. 3, 26. 27 uttalar, att så

många, som äro döpte till Kristus, äfven hafva iklädt sig Kristus

(évsðvoao 3s Xg.), hvarmed han angifver, att dopet är det medel,

hvarigenom Kristus tager inträde i menniskan att med sitt lif om

gestalta henne. Just till följe af den stora förändring, som med

menniskan sker genom dopet, säger apostelen i brefvet till Tit. 3,

5, att Herren Soo osv huåg dud åovvgoü naåsyysveoiac xai dva

xauvaiosoc avsvuavoc årtov, ett uttryck, som på det innerligaste med

hvarandra förenar döpandets handling och Kristi Andes verksamhet

för församlingens uppbyggelse (Jemför Joh. 3, 5). Åfven om alta

rets sakrament såsom ett medel för församlingens uppbyggelse talar

apostelen. Han antyder den höga betydelse, som tillkommer detta

sakrament, då han refererande nattvardens instiftelse I Kor. 11, 23

f, uttalar, att det förkunnande af Herrens död, som deri ligger, skall

fortgå till hans sista återkomst, och att den, som på ett ovärdigt

sätt annammar sakramentet, derigenom blifver évoxo, voö oa'uaroc

xai voi aiuavog voi xvglov. Ånnu bestämdare framhålles nattvar

dens betydelse såsom uppbyggelsemedel i samma brefs 10, 16. 17,

der det tydligen uttalas att nattvardselementens åtnjutande icke blott

förer till en xouvovia med den förklarade Herren utan äfven till en

enhet sammanbinder de många individer, som i nattvarden deltaga.

Genom nådemedlen är det sålunda som Guds församling, enligt

de nu ifrågavarande apostoliska skrifterna, erhåller sin förmåga att

vara en frälsningsanstalt. Genom nådemedlen bor Herren sjelf per

sonligen i sin församling, der utförande sitt verk till menniskornas

frälsning. Häraf följer då, att den romerska uppfattningen af vissa

menskliga personer såsom nödvändiga medlare mellan Gud och de

öfriga menniskorna icke håller stånd. Denna uppfattning vederläg

ges ock särskilt af flera utsagor i de nu i fråga varande apostoliska
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skrifterna. Det hörer, såsom vi redan sett, till alla kristnas upp

gift, att vara ett andligt isgarsvua (1 Petri 2, 5 9; Apok. 1, 6 m.

fl.), och alla kristna hafva smörjelse af den Helige och kallas andliga

menniskor (I Joh. 2, 20 f.; 1 Kor. 2, 15). Det gammaltestament

liga prestadömet har trädt tillbaka för den, hvilken det hade till

uppgift att förbereda och förebilda och genom hvilken alla hafva en

omedelbar tillgång till Gud (Ebr. 7–10; 4, 14–16). Och lika litet som

man nu efter det en gång fullbordade försoningsoffret behöfver sär

skilda offrande och derigenom försonande prester, lika litet är de krist

mas insigt och kunskap i andliga ting beroende af särskilt inspire

rade och upplyste medlare. Genom Guds ord och den deri innebo

ende Anden kunna församlingens medlemmar blifva i stånd att sjelfva

komma till en sann Gudskännedom (1 Joh. 2, 20; 1 Kor. 2, 10 f.

Ebr. 8, 11). Åmbeten funnos visserligen i församlingen och skola

endels fortfarande finnas (Ef. 4, 11; 1 Kor. 12 m. fl.); men dessa

ämbetens betydelse är icke att på romerskt vis i kraft af någon åt

deras innehafvare gifven character indelebilis förmedla frälsningen.

De hafva att allt efter innehafvarens nådegåfva i kärlek tjena för

samlingen i första hand genom att vara de redskap, genom hvilka

nådemedlen ständigt hållas församlingen till handa (Rom. 12, 6 f.;

1 Petri 5, 1 f.; 1 Tim. 3, 2 m. fl.). Till och med det vigtigaste af

alla ämbeten, det apostoliska, har sin betydelse och sin kraft af det

evangelium, det var afsedt att i verlden kringsprida (1 Kor. 4, 15).

Både om sig sjelf och om sin högt begåfvade medarbetare, Apollos,

säger Paulus, att de äro blott tjenare och att deras betydelse såsom

planterande och vattnande kan sägas vara ingen i förhållande till

Gud, hvilken allena gifver växten åt det genom predikan om Kristus

påbörjade arbetet (1 Kor. 3, 5 f.). Och i öfverensstämmelse här

med betygar apostelen uttryckligen, att han ej vill herska öfver ko

rintiernas tro utan endast genom frambärandet af evangelii ord vara

medhjelpare till deras glädje (2 Kor. 1, 24), deras tjenare för Jesu

skull (2 Kor. 4, 5). -

Den höga betydelse, hvilken sålunda tillkommer nådemedlen i

fråga om församlingens uppbyggelse, innebär äfven såsom konseqvens

det i Augsb. bekännelsens 8:e art. uttalade erkännandet, att nåde

medlen äro verksamma, äfven om de af ogudaktige förvaltas *). Det

*) Detta erkännande ligger äfven, såsom vi väl förstå, till grund för den

i 7:e art. af samma bekännelse uttalade grundsatsen, att kyrkan alltid är

der, hvarest nådemedlen rätt förvaltas. Nådemedelsförvaltningen hade ej

kunnat anföras såsom tecken till den sanna kyrkans förekomst, derest ej

nådemedlen antagits i sig sjelfva hafva magt att allt jemt tända och nära

tron.
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är visserligen just den troende församlingen, som undfått nådemed

len och som genom deras handhafvande uppbygger sig sjelf inåt och

utåt, och någon från den troende församlingen skild nådeanstalt vet

det nya testamentet icke af. Såsom vi kunna se af flera utsagor i

de apostoliska skrifter, om hvilka här är fråga (jfr. t. ex. I Tim. 3,

2–7; 2 Tim. 2, 2; Tit. 1, 5–9), är det ock af den största vigt,

att de som förvalta nådemedlen för sina egna personer stå i ett rätt

förhållande till församlingens herre. Ingenstädes heter det likväl att,

der det abnorma förhållandet inträffar, att de troendes församling

endast genom ogudaktiga personer kan fullgöra sin uppgift att för

valta nådemedlen, dessa medel i de förvaltandes händer icke skulle

kunna verka till någon eller någras uppbyggelse. Tvärtom uttalar

Paulus, Filipp. 1, 15 f., sin glädje öfver evangelii predikan, äfven då

hon öfvas för afund och kif skull samt endast under sken af upp

riktighet, dermed antydande att evangelium, om det blott verkligen

predikas, alltid skaffar någon frukt, äfven om predikanterne äro ogud

aktige. Och han kan så uttrycka sig just derföre att sjelfva nåde

medlen äro det omhölje, i hvilket den i och genom församlingen

verksamme Herren innebor, hvarföre ock nådemedeln hafva kraft i

sig sjelfva och icke först genom förvaltarnes personliga sinnesbeskaf

fenhet undfå sin förmåga att uppbygga församlingen *).

Med den höga betydelse, som enligt de nu i fråga varande apo

stoliska skrifterna tillkommer nådemedeln, sammanhänger ock att

dessa skrifter bestyrka riktigheten af den i Augsb. bekännelsens 7:e

art. uttalade grundsatsen, att öfverensstämmelse med afseende på

nådemedlen, men ej med afseende på hvarjehanda af menniskor in

förda ceremonier är nödvändig för kyrkans sanna enhet. Visserligen

finna vi, att apostlarne mångenstädes gifva hvarjehanda föreskrifter

angående ordningen inom kyrkan (jfr. t. ex. 1 Kor. 11 och samte

liga pastoralbrefven), men dessa föreskrifter uppträda aldrig med

samma anspråk som föreskrifterna om nådemedlens förvaltande.

Detta se vi till en början deraf att flera af de apostoliska föreskrif–

terna angående ordningen inom församlingarna aldrig blifvit i de

apostoliska brefven bevarade, under det att man dock måste anse

dem hafva för hvar och en församling varit lika vigtiga som myc

ket af det, hvilket genom de apostoliska brefven blifvit anordnadt

") Förnekas denna grundsats, så måste man, derest man för öfrigt vill

skaffa sig garantier för att församlingens uppbyggelse ej uteblifver, med

den romerska kyrkan statuera en legitima successio, i kraft af hvilken

hvarje prest erhåller en outplånlig karaktär, som sätter honom i stånd att

på ett verksamt sätt förmedla frälsningen.
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(jfr. 1 Kor. I 1, 2; 16, 1 ff.). Detta tyder med nödvändighet derpå

att åtminstone en stor del af de föreskrifter angående församlings

ordningen, som i de apostoliska skrifterna gifvas, varit lämpade efter

omständigheterna i de särskilda församlingarna under vissa tider, men

aldrig haft det syftet att utgöra bindande norm för alla församlin

gar i alla tider (jfr. ock t. ex. I Kor. 9, 20; 11, 5). Vidare är

att märka att apostlarne, företrädesvis Paulus (t. ex. i pastoralbref

ven), gifva föreskrifter, som afse införandet af nya anordningar i

församlingen. Hade en församling kunnat utan dylika anordningar

existera och till och med blomstra, så visar det sig att sådana an

ordningar icke voro väsentliga för församlingslifvet såsom sådant i

alla tider och under alla omständigheter. Vi se ej heller någonsin

den grundsatsen uttalad att någon särskild till den kyrkliga ordnin

gens område hörande bestämmelse skulle för alla församlingar i alla

tider vara såsom en gudomlig lag bindande, under det att nåde

medlens förvaltande är för hela kyrkan i alla tider så nödvändigt, att

Paulus säger det höra till församlingens väsen att hafva ett dop

(Ef. 4,5*); jfr. ock med afseende på nattvarden 1 Kor 10, 17) och

med ett anatem belägger hvar och en, vore det också en ängel af

himmelen, som förkunnar ett annat evangelium än det af honom

förkunnade (Gal. 1, 8, 9.). En del kyrkliga anordningar voro rent

af likgiltiga (Rom. 14, 5 f.), andra voro det icke; men detta senare

berodde icke derpå att sådana anordningar voro för saligheten och

frälsningsgemenskapen omedelbart nödvändiga, utan derpå att man

inom Guds församling borde, just för att denna skulle kunna med

nådemedlen uppbygga sig, ställa sig till efterrättelse den apostoliska

för alla tider gällande grundregeln: novva då evoxnuövoc xat xavd

vašav yuvéo 9o (1 Kor. 14, 40).

2.

Vi hafva nu sålunda sett, att det lutherska kyrkobegreppet i

båda sina hufvudbestämningar står i öfverensstämmelse med den heliga

skrifts lära om kyrkan. Dermed är ock uppvisadt att detta kyrko

begrepp i sina väsentliga grunddrag är det rätta, och att hvarje te

ori om kyrkan, som från detsamma väsentligen afviker, befinner sig

* Detta är just det ställe, som af Conf. Aug. i 7 art. anföres såsom

bevis för den satsen att ”zu wahrer Einigkeit der christlichen Kirchen” det

icke är nödvändigt att ”allenthalben gleichförmige Ceremonien, von den

Menschen eingesetzt, gehalten werden”.

#
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på villospår. Emellertid låta sig icke sällan förnimma röster, som

i fråga sätta riktigheten af det lutherska kyrkobegreppet, ej så myc

derföre att detta skulle stå i strid med hvad skriften mera omedel

bart lärer om kyrkans väsen utan fastmera på grund af dogmatiska

eller praktiska svårigheter, som förmenas vara med denna uppfatt

ning af kyrkan förenade. Vi må derföre, och för att ännu ytterli

gare belysa det lutherska kyrkobegreppet, till sist korteligen betrakta

de vigtigaste af de invändningar, som i sådan riktning pläga mot

detta kyrkobegrepp framhållas. Vi anmärka blott på förhand, att

dessa invändningar vanligen rikta sig allenast mot den bestämnin

gen i kyrkans begrepp, att hon är detsamma som de heligas, troen

des samfund, och vi anse derföre icke nödigt att till skärskådande

upptaga andra invändningar än dem, som gälla denna hufvudbe

stämning i det lutherska kyrkobegreppet.

En af dessa invändningar hemtas fran dopet. Om kyrkan så

bestämmes, att endast de, hvilka stå i en lefvande trosgemenskap

med Herren, äro kyrkans sanna medlemmar, så underkännes, efter

mångas förmenande, dopets betydelse. Genom dopet, heter det, och

endast genom dopet, blifver man en lem i Kristi kropp, och hvarje

döpt menniska är derföre, om hon också ej står i personligt trosför

hållande till Gud och sålunda endast är en död medlem, likväl en

sann och verklig medlem af Guds församling. Dennas begrepp må

ste derföre, om dopet skall erhålla sin fulla betydelse, så bestämmas,

att hon utgör samfundet af alla döpta kristna *). Till svar på detta

argument må till en början påpekas, att den föregående undersök

ningen tillräckligt synes oss hafva ådagalagt, att en verkligen affal–

len kristen enligt biblisk åskådning icke vidare anses för en sann

medlem af Herrens församling, och att det redan af detta skäl är

omöjligt, emedan bibelvidrigt, att definiera kyrkan såsom gemenska

pen af alla döpta. Emellertid torde det för att ytterligare ådaga

lägga betydelselösheten af denna från dopet hemtade invändning mot

det lutherka kyrkobegreppet vara nödigt att med några ord beröra

det inre förhållandet mellan dopets sakrament och medlemskap i

kyrkan, sådant detta förhållande af en skrifttrogen teologi måste be

stämmas.

Vi fråga då här först, om dopet under alla omständigheter kan

sägas försätta hvar och en som döpes i den lifsgemenskap med

församlingens herre, att han genom dopet blifver en verklig lem i

hans kropp. Med andra ord kunna vi uttrycka denna fråga så,

att det spörjes, huruvida hvar och en som döpes eo ipso uttages ur

*) Jfr. t. ex. Münchmeyer a. a. s. 121 f.
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eller höjes öfver sin naturbestämdhet och erhåller ett nytt lif, blifver

verkligen pånyttfödd *). Till svar på denna fråga kan man natur

ligtvis icke vara berättigad att anföra Jesu ord till Nikodemus Joh,

3, 5: åov u# rug yevvm&# §§ ödavoc xat nvsvuazog, ov duvavas slo

så3siv slg vúv Éaouåstav voö 9soö. Vi bestrida ej, att dessa ord

syfta på dopet, men hvad som genom dem utsäges är på det högsta

att man måste vara döpt för att ingå i Guds rike, och att dopet

sålunda är det, som måste förmedla den nyfödelse, förutan hvilken in

träde i Guds rike ej kan äga rum (Joh.3, 3). Men häraf följer na

turligtvis ingalunda att hvar och en som döpes äfven med nödvän

dighet ingår i Guds rike eller ens undergår den nyfödelse, som för

ett sådant ingående erfordras. Och lika litet kan till stöd för en

sådan sats anföras Tit. 3, 5, der dopet kallas ett åovtgöv naåuy

rsvegiac xai dvaxauvoiosong nv. åy. Om Paulus med dessa ord an

gifvit, hvad dopet för honom och de med honom likasinnade varit,

har han dermed ingalunda sagt, att dopet för alla och under alla

omständigheter har samma verkan. Snarare synas samme apostels

ord till Galaterne (3, 27). "Ooot yåg sig Xguovöv å8arruto Smus, Xgt

oröv &vedvoæ09s kunna tala för den satsen att hvar och en som

döpes genom dopet äfven blifver pånyttfödd. Münchmeyer urgerar

här starkt uttrycket ögot såsom betecknande utsagans allmängiltig

het. Emellertid visar ett närmare betraktande af stället att denna

allmängiltighet ej är utan sin begränsning. Apostelen talar ju äfven

här till och om vissa bestämda personer och utsäger om dem, att de

genom dopet hafva iklädt sig Kristus. Innan man nu kan bestämma,

huruvida hans ord kunna tillämpas på alla döpte, måste det der

före först afgöras huruvida hos alla döpte verkligen finnas de förut

sättningar, hvilka Paulus antager hos dem, till hvilka han talar.

Och hvilka dessa förutsättningar voro, finna vi ej blott af det sätt,

på hvilket Paulus, enligt hvad vi förut visat, betraktar Galaterna,

utan ock särskilt, om vi närmare påakta det sammanhang, i hvil

ket Pauli i fråga varande ord förekomma. Apostelen vill nämligen

gent emot de judaistiska irrläror, som oroade Galatiens församlingar,

visa, att de kristne såsom sådane ej längre stå under den mosaiska

lagens förberedande tuktan. Detta ådagalägger han genom att (v.

26.) hänvisa till det faktum, att de alle genom tron på Kristus

Jesus blifvit Guds barn, hvilka det derföre icke anstod att längre

stå under den tuktan som lagen utöfvade och den träldom som

deraf blef en följd. På barnaskapet åter hade de – och detta är

meningen med den 27 v. – ett insegel i sitt dop: alla som hade

*) Detta senare är hvad Münchmeyer bestämdt påstår.
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döpts till Kristus hade dermed ock blifvit iklädde Kristus, hade kom

mit i en ställning till Gud, som motsvarade Kristi ställning såsom

som till den himmelske fadren. Vi se sålunda, att Paulus här talar

till sådana, hos hvilka en lefvande tro förefans, och vi äro icke be

rättigade att utsträcka hans ord i 27 v. längre än till just dessa tro

ende. Och öfver hufvud taget kunna vi, om vi i någon mån vilja stå

på biblisk ståndpunkt, icke söndra tron och dopet från hvarandra, då

vi tala om dopets pånyttfödande kraft. Ett dop utan förbindelse med

tro må hafva sin betydelse såsom ett nådesanbud af Herren, men

att det icke gifver andligt lif torde väl knappast behöfva bevisas.

– Här torde måhända invändas, att dopet icke kan söndras från

tron utan att det med nödvändighet verkar tron, der icke den se

mare finnes såsom en dopets förutsättning. Denna invändning kan

hafva sin betydelse, när det gäller barndop; att den i fråga om vuxna

personers dop är betydelselös torde vara lätt att inse. Om tro kan

finnas eller uppkomma hos det späda barnet, så beror detta derpå,

att barnet ej kan motstå den gudomliga nåd, som kommer det till

mötes. Men detta är hvad en vuxen menniska kan göra. Hon kan med

vetet tillsluta sig för Guds nåd och dock begära dopet, t. ex. alle

mast för att derigenom komma i besittning af någon timlig fördel. Om

vi nu antaga, att en menniska, som med sådant sinne och i ett dylikt

syfte begär dopet, likväl genom dopet erhåller den tro, som införlif

var henne med Kristus, så komma vi till ett sakramentsbegrepp,

som är krassare än sjelfva det romerskt-katolska, enligt hvilket

dock en obex peccati mortalis kan hindra sakramentets verkan").

Om vi ej vilja göra hela dopets verkan till en naturprocess, der

friheten är utesluten, maste vi erkänna, att dopet icke med nöd

vändighet medför ny födelse, och redan af detta skäl visar det sig

vara oriktigt att definiera kyrkan såsom samfundet af alla döpte.

Men likasom lifsgemenskap med Kristus icke nödvändigt upp

står derför att man döpes, så kan ock en sådan lifsgemenskap fö

refinnas äfven utan dop. Har den definition på kyrkan, som likstäl

ler henne med samfundet af alla döpte, enligt det föregående visat

sig vara ur en synpunkt för vid, så är den ock ur en annan syn

punkt för trång. Det är, såsom vår föregående framställning torde

hafva ådagalagt, ingalunda vår mening att nedsätta dopets betydelse

just såsom ett frälsande nådemedel och såsom den handling, genom

hvilken menniskan under vanliga förhållanden införlifvas med Kristus

") Jfr. ock Catech. Romanus, som (pars secunda, 30) säger, att dopet

icke medför någon verklig frukt för den, ”cui in vitiis et peccatis perse

verare propositum est”.
&
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och sålunda födes på nytt; men att dopet ej får med afseende på sin

nödvändighet såsom förutsättning för nyfödelse och medlemskap i

Kristi församling fullkomligen likställas med tron framgår med visshet

af den genomgående preponderans, som i hela nya testamentet tillkom

mer tron framför dopet såsom vilkor för frälsningens subjektiva till

egnande *). Den gamla grundsatsen ”contemptus, non privatio sacra

menti damnat" är otvifvelaktigt en skriftenlig grundsats. Vi mena

detta icke blott så, att skriftens lära stödjer denna åskådning. Af

ven exempel från den apostoliska tiden ådagalägga dess riktighet.

Folket i Cornelii hus undfick Anden utan föregående dop, och det

i så rikt mått att de talade med tungomål (Apg. 10, 44). Vill

man nu i likhet med Münchmeyer*) säga, att de genom denna an

deutgjutelse icke blefvo lemmar i Kristus, utan blott ”so zu sagen

Candidaten, nicht wirkliche Glieder der Kirche und des Leibes Jesu

Christi”, så är detta ett lekande med ord, som näppeligen torde

kunna godkännas. Och Petrus, Kristi församlings grundläggare, samt

de Jesu lärjungar, som tillsammans med honom först undfingo ande

dopet på den första pingstdagen, blefvo väl aldrig i vatten döpte

till den treenige Gudens namn; men svårt torde väl blifva att anse

dessa personer blott för ”Candidaten der Kirche". Vill man häremot

invända, att dylika undantagsfall ej bevisa någonting, enär de väl

kunde förekomma vid kyrkans grundläggning men icke sedermera

kunna upprepas, så må härvid blott märkas att de bevisa just hvad

som skulle bevisas eller möjligheten af att man kan hafva lifsge

menskap med Kristus och sålunda vara en kyrkans medlem utan att

dop föregått, hvaraf åter följer, att kyrkan ej kan definieras såsom

samfundet af alla döpte. År dopet icke absolut nödvändigt för en

kyrkans medlem, så är det icke heller något i strängaste mening

väsentligt kännetecken på kyrkans medlemmar, och den definition

på kyrkan, som upptager det såsom sådant, följaktligen oduglig.

Men, så torde man säga, om ock den omständigheten att tro

0ch dop icke med nödvändighet sammanfalla gör att församlingen

ej kan i strängaste mening definieras såsom samfundet af alla döpte,

måste man väl dock antaga, att der dop och tro äro förenade och

der man sålunda genom dopet verkligen blifver en lem i Kristi kropp,

detta band dock icke sedermera kan helt slitas utan att den, hvil

ken såsom troende blifvit döpt eller i och med dopet blifvit troende,

sedermera allt jemt förblifver en verklig kyrkans medlem. Detta

") Om ock äktheten af Marci 16, 16 kan i fråga sättas, innehåller detta

*älle dock utan all fråga den åskådning, som i öfrigt utgör det nya te

stamentets. *) a. a. s. 122.
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torde vara den gestalt, i hvilken åskådningen om kyrkan såsom ett

de döptes samfund vanligast förekommer. Och det intresse, på grund

af hvilket man uppställer en sådan definition, synes vara att icke

frånkänna dopet den betydelse, som tillkommer detsamma. Har do

pet, så synes man resonera, den kraften att, der ej motstånd mot

nåden göres, insätta baptizanden i verklig lifsgemenskap med Her

ren och med detsamma göra honom till en sann lem i Herrens kropp,

som är församlingen, så förblifver ock den som sålunda en gång blif

vit en sann församlingens medlem allt fortfarande en sådan, äfven

om han personligen affaller från det inre lifvet med Gud; om han

ock hänfaller åt den gröfsta ogudaktighet, är han dock alltjemt en

verklig lem i Kristi lekamen.

Den inre haltlösheten af denna från dopet hemtade bevisning

är dock lätt att inse. Hvarföre, så fråga vi, blifver en menniska

genom dopet en kyrkans medlem? Att det icke sker blott derföre att

dopet på henne förrättas hafva vi i det föregående uppvisat. Medlem

af kyrkan blifver hon medelst dopet endast om och derföre att hon

genom dopet försättes i real om ock mera potentiel än aktuel lifs

gemenskap med Herren. Ur denna lifsgemenskap kan emellertid men

niskan lösslita sig, och om hon detta ej kunde, så vore hela salighets

saken ej längre en frihetens utan en tvångets sak. Men kan menniskan

lösslita sig från den lifsgemenskap, i kraft hvaraf hon är kyrkans

medlem och utan hvilken hon icke är detta, så kan hon ock lösslita

sig från medlemskap af församlingen. Vi veta väl att man härvid

anmärker, att menniskan, så länge nådatiden varar, ej kan helt lösa

det band mellan sig och Gud, som genom dopet kommit till stånd,

hvarföre man till och med gått så långt att man påstått, att ej blott

exkommunicerade utan äfven de, som begått synd mot den helige

Ande, vore att betrakta såsom kyrkans sanna medlemmar *). Men

oafsedt den temligen tydliga öfverdriften i dylika resonemang, må

ste det ju erkännas att äfven en döpt menniska kan komma i ett

tillstånd af andlig död, och den frågan återstår då alltid, om en så

lunda andeligen död menniska kan sägas vara en sann och verklig

lem i Kristi kropp, som är församlingen. Vår föregående bibli

ska undersökning torde hafva visat, att denna fråga måste nekande

besvaras. Om man för att motivera ett jakande svar på denna

fråga vädjar till den en gång undfångna dopnåden, så är ett sådant

vädjande berättigadt endast under den förutsättning, att det band,

som kan förefinnas mellan Gud och en från dopnåden affallen men

niska enligt biblisk åskådning är alldeles identiskt med det att äf

*) Münchmeyer a. a. s. 131 f.

** **
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ven en sådan menniska är en verklig medlem af Guds församling,

en förutsättning, som icke blifvit bevisad och icke heller kan be

visas.

Men, säger man, om icke äfven en affallen kristen är en verk

lig medlem af Guds församling, så blifver ju dopet för honom bety

delselöst. Vi svara här till en början, att ju dopet alltid för en så

dan menniska haft en stor betydelse, enär hon genom detsamma

blifvit upptagen till en verklig medlem af Guds församling. Och

Om det härtill invändes, att dopet dock för den fallne såsom så–

dan kommer att sakna all betydelse, så svara vi till en början, att

denna invändning med lika skäl kan vändas mot den, som vi tro,

bibliska sanningen att en menniska kan gå evigt förlorad, fastän hon

är döpt. Den i Luthers lilla katekes uttalade sanningen, att dopet

Verkar ”syndernas förlåtelse, frälsning ifrån döden och djefvulen samt

gifver evig salighet” hindrar ju ej teologer, som stå på den lutherska

bekännelsens grund, från att antaga att många döpta det oaktadt,

just till följe af sin egen frihet, stanna i evig olycka. Vi förstå då

ej hvilken större svårighet, som skulle ligga i det antagandet, att

den döpte till följe af samma frihet kan genom att falla ur lifsge

menskapen med Herren upphöra att i egentlig mening vara en hans

kyrkas medlem. Att närmare utreda den betydelse, som allt

detta oaktadt kan komma dopsakramentet till del, ligger utom vår

närvarande uppgift. Blott det vilja vi påpeka, att lika litet som det

är betydelselöst att en menniska lefver under inflytandet af Guds

kallande och väckande ord, äfven om hon motsätter sig ordets röst

och aldrig låter den komma till rätt lif i samvetet, lika litet är det

utan betydelse att Gud en gång genom dopet upptagit henne till sin

gemenskap och för sin del ej vill svika det förbund, som genom men

niskans otrohet blifvit, åtminstone tills vidare, omintetgjordt*). Denna

"societas externarum rerum”, hvilken enligt apologiens ord äger rum

mellan en affallen kristen och Kristi lekamen eller församlingen, är

") Med särskilt afseende på barndopet och dess betydelse äfven vid men

niskans affall anse vi oss böra citera följande ord af Reuter (Repertorium,

88:r Band, s. 45): ”Beginnt es (das Kind) nicht nach Massgabe des Wachs

thums der Persönlichkeit die durch den Taufakt wirklich übertragene Fülle

der bona spiritualia einzusaugen: so wird eben in demselben Masse, in

welchem dies nicht geschieht, jene Gnadenfülle, so zu sagen, abgedämmt

von dem Personleben; dieselbe bleibt, wird nicht verschüttet, aber sie wird

gehalten ausserhalb des inneren Lebensgetriebes des Getauften. Als Quelle

der Seeligkeit rauscht sie in seiner nächsten Nähe; es bedarf nicht des Su

chens, um sie zu entdecken; aber der Umkehr um sie zu finden - der

persönlichen Conversion.”

t
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derföre ingalunda betydelselös *), och det ofta hörda påståendet, att

det lutherska kyrkobegreppet ställer många döpta kristne på samma

ståndpunkt som hedningarne är lika oriktigt som olutherskt. Hvar

och en som blifvit döpt och står i någon förbindelse med Guds för

samling har derigenom ett stort företräde framför dem, som stå all

deles utom densamma; men endast den, som står i lefvande trosför

bindelse med Herren, är hans församlings sanne och verklige medlem.

En annan mot det lutherska kyrkobegreppet ofta framstäld in

vändning är den, att enligt detsamma kyrkan skulle blifva en helt

osynlig kyrka, hvilken man derföre icke skulle kunna i verkligheten

återfinna. Om denna invändning verkligen träffade det lutherska

kyrkobegreppet, så skulle hon utan tvifvel utgöra en kraftig instans

mot detta kyrkobegrepp. Den föregående undersökningen af bibelns

lära om kyrkan har nämligen visat oss, att kyrkan tager gestalt

såsom ett yttre samfund, och en helt osynlig kyrka är derföre inga

lunda en Guds församling i biblisk mening. Men frågan blifver den,

huruvida det lutherska kyrkobegreppet verkligen statuerar en helt

osynlig kyrka. Vid besvarandet af denna fråga må vi till en början

erinra om hvad vi vid framställningen af det lutherska kyrkobegrep

pet mer än en gång påpekat, att reformatorerne, huru strängt de än

fasthöllo dervid, att kyrkan egentligen var de sant troendes samfund,

likväl ingalunda ansågo denna kyrka vara helt osynlig. Om den

senare lutherska dogmatiken under kampen mot romanismen i an

slutning till den reformerta teologien skilt mellan en synlig och en

osynlig kyrka, så att endast den senare blifvit den sanna och vä

sentliga *), så är detta en afvikelse från den ursprungligt lutherska

åskådningen. Enligt denna är, såsom vi sett, äfven den väsentliga,

egentliga kyrkan synlig. Hon är emellertid äfven osynlig, och om

så icke vore, kunde hon icke blifva föremål för kristen tro och följ

aktligen ej heller för dogmatiskt fixerande. Frågan blifver då den, i

hvad mening de båda predikaten ”synlig” och ”osynlig” enligt luthersk

åskådning kunna om kyrkan utsägas. Genom att, om ock blott an

tydningsvis, besvara denna fråga skola vi ännu närmare ådagalägga

det oberättigade i den nu i fråga varande invändningen.

*) Just derföre att denna societas externarum rerum är en förening kring

nådemedlen kunna vi i viss mening gifva Vilmar rätt i hans påstående (se

ofvan, not till sid. 9), att alla döpte, äfven de ogudaktige stå i ett inre

förhållande till kyrkan. Föreningen mellan de troende och de ogudaktige

församlingsmedlemmarne är nämligen ej blott en yttre samvaro i rummet;

de utgöra ock alla, för så vidt de hålla sig till nådemedlen, i någon mån

föremål för Guds genom nådemedlen verksamma nåd.

*) Jfr. Krauss, a. a. s. 89 f.
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Kyrkan är synlig först i den meningen, att hon består af per

soner, som falla inom synlighetens område. Visserligen finnas an

tydningar derom, att våra reformatorer räknade äfven de saliga i

himlen till kyrkan; den kyrka, hvarom de i allmänhet tala, är dock

den, som består af menniskor, hvilka ännu befinna sig inom timlig

hetens område. Kyrkan är vidare synlig i den mening, att det lif,

som rörer sig inom kyrkan, är i sina yttringar och frukter uppenbart

för den, som icke vill tillsluta sina ögon; hon är den stad på berget,

hvilken har till uppgift att såsom en glänsande fyrbåk visa den kring

irrande menskligheten hvar säker hamn står att finna. Och hon är

slutligen synlig genom den samfundsgestaltning, hon måste taga sig,

framför allt genom de nådemedel, förutan hvilka hon ej kan existera,

än mindre fullgöra det höga värf, till hvilket hon blifvit kallad.

0ch detta allt är så långt ifrån att vara något tillfälligt, att det

just hörer till kyrkans väsen att hon sålunda uppenbarar sig äfven i det

yttre. Osynlig deremot är kyrkan först derigenom att hennes herre och

hufvud icke i synlig gestalt finnes här på jorden; sjelfva lifsprincipen

för kyrkan hörer sålunda till det osinligas verld. Ej heller kunna

vi i egentlig mening se den kraft, som från honom och hans nåde

medel utgår och genomströmmar kyrkan, lika litet som sjelfva det

lif, hvilket derigenom hos kyrkans medlemmar tändes och förökas;

yttringarna af lifsgemenskapen med Herren kunna väl skönjas, men

sjelfva denna gemenskap är af andlig, evig natur och drager sig

derföre undan för våra ögon. Och slutligen är kyrkan äfven i den

meningen osynlig, att intet menskligt öga kan med säkerhet spåra

gränsen mellan de "mali et hypocritæ”, som äro ”ecclesiæ admixti”,

och dem, som i egentlig mening tillhöra kyrkan, emedan de i samma

mening tillhöra Herren. Visserligen kan man in abstracto bestämma

hvad som utmärker en sann kristen till skilnad från ogudaktige och

hycklare, men då det gäller tillämpningen på konkreta personer, med

andra ord att draga en yttre gräns mellan de båda kategorierna, är

man ständigt utsatt för misstag. De som synas vara kyrkans sanna

medlemmar äro det ofta icke, och de, som i verkligheten äro det,

kunna synas sakna de egenskaper, som fordras hos en sann kyrkans

medlem *). Det enda som öfverensstämmer med luthersk åskådning är

derföre det erkännandet, att Herren allena känner de sina (2 Tim. 2, 19).

Dessa ur det lutherska kyrkobegreppet framgående bestäm

ningar angående kyrkans synlighet och osynlighet – bestämningar,

") Jfr. de här ofvan s. 36 och 42 anförda utsagorna att kyrkan till

Fje af dess medlemmars skröplighet är en ”ecclesia tecta.”

8
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hvilkas öfverensstämmelse med skriften torde genom den föregående

bibliska undersökningen vara ådagalagd – visa, huru oberättigadt

det påstående är, som tillvitar lutherdomen i dess ursprungliga ge

stalt att hafva statuerat en helt osynlig kyrka. Vi hafva ock

svårt att fatta hvarföre man från en ståndpunkt, som eljest vill vara

protestantisk, icke kan känna sig tillfredsstäld med det mått af

synlighet, hvilket sålunda enligt det lutherska kyrkobegreppet till

kommer kyrkan. Att romerske teologer ej kunna vara tillfredsstäl

de med den synlighet, som tillkommer kyrkan efter luthersk åskåd

ning, finna vi helt naturligt. Ej nog med att det lutherska kyrko

begreppet icke kan erkänna något synligt kyrkans öfverhufvud, i

hvilket kyrkans enhet förkroppsligar sig; hela den yttre kyrkliga or

ganismen i dess faktiska bestånd måste underkasta sig kritik från

det lutherska kyrkobegreppets ståndpunkt, enär detta begrepp så

som väsentligt för kyrkan sätter allenast trosgemenskap å den ena

sidan och nådemedelsförvaltning å den andra sidan, men ingalunda

ett visst slag af yttre kyrklig organisation. Och särskilt måste det

för en romersk teolog, hvilken för individen lägger all vigt derpå att

han tillhör det yttre kyrkosamfundet, te sig såsom en orimlighet

att en menniska kan tillhöra detta samfund utan att i egentlig me

ning vara en lem af Jesu Kristi församling. Med ett ord hela den

riktning åt det yttre, som är egendomlig för den romerska kyrkan,

måste förkasta ett kyrkobegrepp, enligt hvilket kyrkan är i väsent

liga stycken osynlig. Men att man fran en ståndpunkt, som i öfrigt

är eller vill vara väsentligen luthersk, kan anse att den synlighet,

som efter det lutherska kyrkobegreppet tillkommer kyrkan, icke är

tillfyllestgörande, synes oss vara svårare att förklara. Endels torde

förklaringsgrunden ligga deri, att man af praktiska intressen, till

hvilka vi strax nedan skola återkomma, söker åt det yttre kyrko

samfundet såsom sådant häfda en betydelse, som ej längre står i

öfverensstämmelse med den protestantiska åskådningen i allmänhet").

*) Detta synes särskilt vara förhållandet med de ofta anförda Münch

meyer och Vilmar. Att Vilmar förmenar sig stå på luthersk ståndpunkt

äfven i fråga om kyrkobegreppet ändrar i sak intet. Den som nöjer sig

med att bestämma kyrkan såsom ett frälsningsinstitut och som i förhål

lande till ministerium ecclesiasticum gifver församlingen en blott passiv rol

inom kyrkan ("Die Gemeinde hat, besitzt nichts, gibt sich nichts von die

sem Seligkeitsgut, sondern sie verhält sich nur empfamgend" a. a. s. 275)

samt anser äfven mali et hypocritæ för kyrkans sanna medlemmar, han är

lika litet luthersk som biblisk, Jfr. Zeitschrift für Protestantismus u. Kir

che, Augusti h. 1876.
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Endels torde ock saken bero derpå att man aldrig rätt trängt in i

det lutherska kyrkobegreppet och af denna anledning ej heller kom

mit till insigt om att detta begrepp gifver åt kyrkan all den syn

hghet, som från protestantisk och biblisk ståndpunkt kan henne till

mätas. Detta synes oss till exempel vara förhållandet med Kahnis*),

hvilken baserar sin argumentation mot det lutherska kyrkobegreppet

på en uppfattning af detta begrepp, hvilken han formulerar sålunda:

"Kirche ist (im Sinne der Symbole) die Gemeinschaft der Christen,

welche nach ihrem unsichtbaren Wesen die Gesellschaft des Glau

bens (societas fidei), nach ihrer sichtbaren Erscheinung die Gläubige

und Ungläubige umschliessende, an Wort und Sakrament erkennbare

Gesellschaft (externa societas signorum) ist”. Här äro synlighet och

osynlighet satta emot hvarandra på ett sätt, som gör att synligheten

icke hörer till kyrkans väsen och följaktligen är ett oväsentligt epi

tet till kyrkan. Detta är, enligt hvad vi i det föregående visat,

icke ett exakt återgifvande af det lutherska kyrkobegreppet, och

hela den bevisning mot detta begrepp, som derpå hvilar, måste

derföre anses vara utan betydelse.

Med den nu granskade invändningen mot det lutherska kyrko

begreppet sammanhänger en annan, som ofta nog framhålles, nämli

gen den, att detta kyrkobegrepp ej rätt fasthåller kyrkans enhet.

Man utgår härvid från den riktiga, äfven af vår föregående bibliska

undersökning bekräftade, förutsättning att Herrens församling, huru

mycket hon än kan vara delad ej blott i skilda lokalförsamlingar

utan äfven i olika konfessionskyrkor, likväl i sjelfva verket är en

enda, och då nu det lutherska kyrkobegreppet anses taga kyrkan i

dubbel bemärkelse, förmenas det derigenom visa sig ohållbart *). Denna

invändning är redan i det föregående väsentligen besvarad, i det att

vi mer än en gång uppvisat, att reformatorerne, om de ock till och

med kunde tala om "die zwo Kirchen"*), dock ständigt fasthöllo,

att kyrkan i egentlig mening var en enda. Men, säger man måhända,

detta är blott ett misslyckadt försök af reformatorerna att dölja den

dualism, som uppstår, om kyrkan bestämmes såsom varande de he

liges samfund. När man framställer kyrkan först såsom congregatio

sanctorum och sedan såsom societas externorum signorum, så har

man verkligen tvänne kyrkobegrepp, hvilka blott hafva namnet med

hvarandra gemensamt, och man är då oberättigad att postulera iden

*) Dogmatik III, 526.

*) Jfr. Münchmeyer, a. a. s. 108 f.; Krauss, a. a. s. 34 f.; Kahnis,

å st.

*) Se ofvan sid, 32,
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titeten af de reala objekt, som ligga till grund för begreppen*). Vi

anmärka här till en början, att dessa båda bestämningar äfven i den

heliga skrift gifvas åt kyrkan, utan att denna derföre framställes så

som varande mera än en enda, och den motsägelse, som sålunda till

vitas det lutherska kyrkobegreppet, måste derföre, om den i verklig

heten förefunnes, häfta äfven vid det bibliska kyrkobegreppet. Men

motsägelsen förefinnes naturligtvis endast under den förutsättningen,

att de båda bestämningarna, congregatio sanctorum och societas ex

ternorum signorum, syfta på olika objekt. Men detta är, såsom vi

flera gånger hafva visat, ingalunda fallet. Det är just congregatio

sanctorum, hvilken såsom sådan äfven är en societas externorum

signorum. Det hörer till väsendet af de heligas samfund, att det

äfven gestaltar sig i det yttre och äger yttre tecken, genom hvilka

det kan igenkännas och hvilka utgöra medel för samfundets förverk

ligande och bestånd. Genom denna dubbelbestämning uppkomma

derföre för ingen del två kyrkor; bestämningarna uttrycka allenast

väsentliga sidor hos ett och samma reala objekt eller rättare subjekt.

Men, så kan det ytterligare invändas, kyrkan såsom en societas

externorum signorum kommer dock att omfatta äfven otrogna, och

derigenom uppstår en coetus vocatorum, hvilken man ej kan från

känna namnet kyrka, och sålunda erhålla vi dock en kyrka, som

är något annat än en coetus vere credentium. Här uppstår åtmin

stone skenet af en dubbel kyrka, och vore det för att undvika detta

sken icke bättre att helt enkelt låta kyrkan, för såvidt det gäl

ler bestämmandet af dess medlemmar, sammanfalla med coetus

vocatorum *)? Hvad först det sist nämda förslaget angår, så möter

detsamma ett afgörande hinder deri att den heliga skrift, efter hvad

vi förut uppvisat, klarligen fattar kyrkan såsom de sant troendes

samfund. Och det sken af dualism, som på nyss nämda sätt upp

står, är ej mera än ett sken. Coetus vocatorum kan, såsom vi förut

påpekat, kallas kyrka endast såvidt han är en uppenbarelseform för

coetus vere credentium. Vill man häremot invända, att kyrkans

uppenbarelse- eller existensform sålunda kommer att stå i oemotsva

righet mot kyrkans begrepp, så må detta erkännas *); men deraf

*) Så Krauss, a. a. s. 37.

*) Jfr. Kahnis, a. st.

*) Om grunden till denna inkongruens säger Thomasius a. a. s. 376:

”Die Theilnahme Ungläubizer an ihrer (der Kirche) äussern Seite ist eine

Thatsache, die ihren Grund darin hat, dass der Herr seine Kirche in eine

Welt der Sünde und des Todes hineingebaut und es mit ihr nicht auf eine

Gewaltherrschaft sondern auf eine Herrschaft des Geistes und der Liebe,
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följer lika litet att begreppet blifvit oriktigt bestämdt som den om

ständigheten, att ett hvetefält blifvit i större eller mindre mån be

vuxet med ogräs, kan hindra mig ifrån att bestämma begreppet af

ett hvetefält så, att det utgör ett fält, som är bevuxet med hvete").

Står ock den goda säden i fara att rent af utträngas af ogräset, så

är det ändock den förra, som med skäl ger fältet sitt namn; och

likaledes kan ett yttre kyrkosamfund, huru skröpligt det än är, kal

las kyrka, såvidt det äger de nådemedel, genom och i kraft af hvilka

ett de heligas samfund kan uppkomma och utvecklas. Det kan er

hålla detta namn just derför att det under sagda förutsättning verk

ligen i sig innesluter sant troende kristne.

Vi komma nu slutligen till en invändning mot det lutherska

kyrkobegreppet, hvilken framgått ur ett kyrkligt praktiskt intresse

0ch hvilken hos många torde utgöra den innersta grunden till mot

viljan mot i fråga varande kyrkobegrepp. Såsom en oundviklig följd

af detta kyrkobegrepp har man nämligen förespeglat sig praktiskt

kyrkliga vådor af mångfaldiga slag *). Och allt hvad som i denna

riktning blifvit mot det lutherska kyrkobegreppet invändt torde, så

vidt det förtjenar att här tagas i betraktande, korteligen kunna sam

manfattas deri, att man anser detta kyrkobegrepp leda till ringak

aktande af det bestående, yttre kyrkliga samfundet och dess ordning.

År kyrkan de heligas samfund och äro endast de sant troende men

niskorna dess verkliga medlemmar, så synes deraffölja, att hvarje be

stående kyrkosamfund, som icke kan antagas i sig innesluta endast

sanna församlingsmedlemmar, måste i mer eller mindre grad betraktas

såsom ett oting, i förhållande till hvilket man kan tillåta sig hvilka

friheter som helst, och hvilket man, der man är konseqvent, äfven må

ste vara böjd att ju förr dess hellre öfvergifva för att bilda ett nytt

kyrkosamfund, som, om också icke bestående afidel sanna medlemmar

af Kristi församling, en ecclesia pura i ordets egentligaste bemärkelse,

dock i det närmaste kan äfven i det yttre motsvara kyrkans begrepp.

I detta resonemang mötas egendomligt nog katoliker och s. k. ny

lutheraner å ena sidan med donatister, anabaptister o.s.v. ända till

våra dagars omstörtningsmän å den andra sidan. De konklusioner,

som af dessa påståenden göras, äro visserligen diametralt motsatta:

å ena sidan sluter man till förkastligheten af det lutherska kyrko

begreppet, å den andra till berättigandet af snart sagdt hvilket kyrk

mithin auf den freien Gehorsam der Menschen abgesehen hat. Dieser hei

lige Zweck hat jene Thatsache zum unzertrennlichen Correlate.”

*) Jfr. Philippi, a. a. s. 8.

*) Jfr. Münchmeyer, s. 170 f.
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ligt ofog som helst. Båda sidorna hafva dock det gemensamt, att de

anse det lutherska kyrkobegreppet leda till en det enskilda subjek

tets oberoende af det bestående kyrkliga samfundet och dess ordning.

Villigt må det medgifvas att, om den deduktion, som sålunda

ur det lutherska kyrkobegreppet blifvit gjord, vore berättigad, skulle

detta utgöra ett ganska kraftigt skäl mot sagda kyrkobegrepp. Ett

kyrkobegrepp, som leder till upplösning af hvarje bestående samfund

– och detta skulle i sjelfva verket blifva resultatet, om nämda de

duktion vore riktig – kan icke vara det bibliska. Men just den

omständigheten, att det bibliska kyrkobegreppet, enligt hvad vi förut

sett, väsentligen sammanfaller med det lutherska visar, att ifråga

varande deduktion måste vara felaktig. Att och huru den detta är

skall blifva oss tydligt, om vi med särskilt afseende på den nu före

varande frågan än en gång ställa för våra ögon det lutherska kyrko

begreppet.

Innan vi dertill öfvergå, må här påpekas det bekanta förhållan

det, att våra reformatorer lade en ganska stor vigt vid det yttre

kyrkosamfundet och dess ordning. Vi veta ju, att Luther ganska

länge trodde sig kunna stå qvar inom den vid hans uppträdande så

som reformator bestående romerska kyrkan, och att det endast var

med smärta, som han slutligen fann sig nödsakad att öppet bryta

med densamma. Och när sedan den lutherska kyrkan blifvit kon

stituerad, var det så långt ifrån att reformatorerne inom det sålunda

nybildade samfundet gillade separatistiska och donatistiska tendenser,

att de idkeligen och synnerligast i Augsb. bek:s 8:e art. motsatte sig

desamma. De kunde icke undgå att erkänna, att det yttre samfundet

såsom sådant alls icke omedelbarligen sammanföll med Guds kyrka

och församling, och dock voro de måne om att detta samfund skulle

ej blott respekteras utan uppehållas och till vidare utveckling befor

dras. För dessa fakta torde vara öfverflödigt att anföra vidare be

vis, då sådana i mängd te sig för en hvar, som gör äfven den ytli

gaste bekantskap med våra bekännelseskrifter och hela vår reforma

tionshistoria. Det är nu redan a priori temligen osannolikt att re

formatorerne skulle hafva varit så oförmögne med afseende på klart

tänkande och praktiskt omdöme, att de krafteligen sökte häfda det

bestående samfundets rätt, under det att de lika kraftigt försvarade

ett kyrkobegrepp, som i sina konseqvenser för hvarje bestående kyrko

samfund skulle medföra upplösning och ruin. Och ett närmare be

traktande af deras kyrkobegrepp ur den nu i fråga varande synpunk

ten skall visa, att deras ifver gent emot all obehörig separation ej stod



Om det lutherska kyrkobegreppet. 119

i strid mot utan på det närmaste öfverensstämde med, ja framgick

ur just det lutherska kyrkobegreppet.

Kyrkan är enligt detta begrepp de troendes församling, och denna

måste äfven taga gestalt i det yttre, blifva ett kyrkosamfund. Om nu

dessa satser innebure, att ett yttre kyrkosamfund icke kan betraktas

såsom ett uttryck för Kristi kyrka med mindre än att alla samfun

dets medlemmar äro sant troende menniskor, så skulle utan tvifvel

konsequenser deraf uppkomma, hvilka för hvarje bestående kyrko

samfund vore ganska betänkliga. Sjelfva samfundet skulle utan ro

och rast drifvas till ett ständigt afsöndrande af förment döda med

lemmar utan att det dock någonsin härutinnan skulle kunna lyckas

och följaktligen ej heller någonsin komma till visshet om att sam

fundet verkligen vore ett uttryck för Kristi kyrka. Och den enskilde

kristne, som ju måste känna behof af att stå i äfven yttre förbin

delse med Kristi kyrka, skulle i förhållande till hvarje kyrkosam

fund, om hvilket han ej kunde supponera, att alla eller åtminstone

det öfvervägande flertalet af dess medlemmar voro verkliga lemmar

i Kristi kropp, intaga en lindrigast sagdt reserverad hållning, hvil

ken när som helst kunde slå öfver i rent separatistiska tilltag.

Nu hafva vi emellertid förut ådagalagt, att de i fråga varande bestäm

ningarna i det lutherska kyrkobegreppet icke innebära den ofvan

nämda konklusionen. Kristi kyrka är i sin yttre företeelse en blan

dad och dock en sann och verklig kyrka. Och om vi då fråga,

hvar denna kyrka finnes, eller med andra ord, när och under hvilka

förutsättningar ett yttre samfund kan göra anspråk på att vara ett

uttryck för den sanna kyrkan, så blifver svaret, att Kristi kyrka

finnes der, hvarest nådemedlen rätt förvaltas. På nådemedlens rätta

förvaltande beror efter luthersk åskådning kyrkans existens, och i

den mån ett kyrkosamfund rätt förvaltar de af Herren åt försam

lingen gifna nådemedlen kan det utbilda och underhålla Kristi för

samling. Reformatorerna ansågo det visserligen ligga i ett kyrko

samfunds uppgift att alltmera genomtränga alla dess medlemmar

med det lif, som tillhör kyrkan och hvars ägande är ett vilkor för

att vara en sann kyrkans medlem; de fasthöllo ock samfundets pligt

att rent af från sig utstöta uppenbart ogudaktiga menniskor– såväl

det ena som det andra sammanhänger på det närmaste med en rätt

nådemedelsförvaltning –; men aldrig läto de omdömet om den sanna

kyrkans tillvaro i ett sådant samfund bero på någon genom under

sökning inhemtad visshet om de der befintliga personernas troslif;

der rätt nådemedelsförvaltning ägde rum, der fans ock Kristi kyrka,

om också ingen kunde se, hvilka dess rätta medlemmar voro eller

Om der öfver hufvud funnos sanna församlingsmedlemar.
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Detta är enligt det lutherska kyrkobegreppet förhållandet mellan

Kristi kyrka och kyrkosamfunden. Om vi nu fråga oss, huruvida

dessa grundsatser kunna leda till separation eller separatistiska ten

denser gent emot ett bestående kyrkosamfund, så blifver svaret det,

att sagda grundsatser onekligen kunna med konsequens leda till ren

separation eller brytning med ett visst kyrkosamfund, men detta

endast när nådemedelsförvaltningen inom detta samfund blifver så

korrumperad, att man öfver hufvud taget ej längre kan tala om att

Guds ord der rent läres och sakramentförvaltningen sker i öfverens

stämmelse med Herrens instiftelse. Af denna anledning var det som

den lutherska kyrkan bröt sig ut ur den romerska. I den romerska

kyrkan hade isynnerhet läran blifvit så förderfvad, att reformatorer

na ansågo, att detta kyrkosamfund, om det ock inom sig hyste Kri

sti kyrka, hvilken ju icke kunde gå förlorad, dock på det hela taget

kunde kallas en falsk kyrka; det der herskande och af kyrkans re

presentanter i teori och praxis omhuldade systemet hade visserligen

ej förmått helt utrota tron i menniskornas hjertan, men var dock, i

synnerhet i sin opposition mot det rena evangelium, till sin natur

själaförderfvande, hvarföre man hade både rätt och pligt att öfver

gifva detsamma. Och likasom från det lutherska kyrkobegreppets

ståndpunkt en storartad separation sålunda en gång kommit till stånd,

så ligger det inom möjlighetens område att samma kyrkobegrepp

kan föranleda separation äfven ifrån ett kyrkosamfund, som kallar

sig lutherskt. Men från luthersk ståndpunkt berättigad är separatio

nen, endast när nådemedelsförvaltningen inom det bestående kyrko

samfundet blifvit väsentligen oriktig och derigenom själaförderfvande.

När ett sådant tillstånd inträdt, kan naturligtvis icke aprioriskt med

säkerhet bestämmas. Det blott kunna vi säga, att de stora svårig

heter, som alltid äro förenade med kyrklig nybildning, mana till yt

tersta varsamhet i fråga om utbrytning från ett bestående kyrkosam

fund. Och öfver hufvud taget torde man kunna säga, att separa

tionen endast der är berättigad, hvarest man såsom reformatorerne

finner, att man inom ett bestående kyrkosamfund ej längre får för

kunna evangelium. -

Inom ett samfund åter, hvilket har en väsentligen riktig, om

ock bristfällig, nådemedelsförvaltning, der må, om man för öfrigt

vill ställa sig på luthersk ståndpunkt, separation undvikas. Finnes

det ock inom ett sådant samfund mycken andlig död, och tror man

sig äfven kunna uppvisa hela församlingar, der både lärare och åhö

rare fallit ur den lifsgemenskap med Herren, i hvilken de genom

dopet inträdde, så är icke desto mindre samfundet i sin helhet ett

tifr 4
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uttryck af Kristi sanna kyrka. Har samfundet såsom sådant en vä

sentligen riktig nådemedelsförvaltning, så hafva dessa medel enligt

luthersk åskådning i sig sjelfva kraft att föda andliga barn, genom

hvilka i sin ordning den riktiga nådemedelsförvaltningen upprätt

hålles. Partielt andligt mörker å flera orter och under längre tider

böra ej skymma trosblicken på det verk, som alltid af Herren ut

föres i och genom det kyrkosamfund, som låter hans ord bo ibland

menniskorna. I ett sådant samfund är, trots all ofullkomlighet i

både lära och lefverne, hos både lärare och åhörare, de troendes för

kristendomens förverkligande verksamma församling, och om man

tror sig kunna och böra öfvergifva detsamma, står man åtminstone

icke längre på det lutherska kyrkobegreppets ståndpunkt.

Men der ej ett utträdande ur ett visst kyrkosamfund är aforiktig

nådemedelsförvaltning motiveradt, der tillkommer det hvarje samfun

dets medlem att befordra dess bästa. Det är, enligt luthersk åskåd

ning, just inom och till förmån för det bestående samfundet, som

hvarje kristen individ har att till det helas uppbyggelse använda de

karismata, han såsom en lem i Herrens lekamen undfått. Sam

fundet har rätt att fordra detta, och individen har pligt att efter

komma dess fordran *). De stora brister, som vidlåda samfundet,

må blott egga hans ifver att i första hand sjelf bevisa sig såsom en

sann kyrkans medlem och sedan i hvad på honom ankommer, i lyd

nad för samfundets ordning, verka för det helas förbättring. Smär

tar honom ock den blandningsgestalt, i hvilken kyrkan uppträder,

så må han komma ihåg, att detta hörer till det förnedringstill

stånd, i hvilket kyrkan har att likna sin herre och från hvilket

hvarken kyrkan i dess helhet eller den enskilde medlemmen egen

mäktigt får lösslita sig. Detta blandningstillstånd står, för att be

gagna ett uttryck af Thomasius ”), under Herrens tålamod, och må

då ock tolereras af hans lärjungar. Och just det band, som genom

samfundet knytes mellan de troende och de otrogne, gifver de förre

mångfaldiga möjligheter att på de senare inverka, möjligheter, hvilka

utan en sådan societas externorum signorum icke skulle förefinnas.

Så leder det lutherska kyrkobegreppet ingalunda till ett ring

aktande af det bestående kyrkliga samfundet och dess ordning. Det

") Att erinra om denna individens pligt i förhållande till det bestående

kyrkosamfundet torde vara behöfligt särskilt i en tid sådan som vår, då

mången af outredda skäl icke vill separera från den hos oss bestående kyr

kan men dock anser sig i ord och handling kunna och böra ej blottring

*kta utan äfven öfverträda kyrkans ordning.

*) a. a. s. 376.
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gifver tvärtom – såvidt detta genom begreppsbestämningar kan ske

– tillräckliga garantier derför att det bestående samfundet, derest

dess grundval för öfrigt är väsentligen riktig, kan ostördt af separa

tistiska tendenser i lugn utveckla sig till allt större motsvarighet

mot kyrkans begrepp. Och om man, ej nöjd med dessa garantier

mot separatismens onda, tillgriper den bibel- och bekännelsevidriga

utvägen att så bestämma kyrkan, att både troende och otrogna blifva

dess sanna medlemmar, så må man tillse, huruvida icke just en så

dan begreppsbestämning kan innebära stora praktiska vådor. Gör

sig inom ett kyrkosamfund den åskådningen gällande, att hvarje döpt

kristen är en sann och verklig lem i Herrens lekamen, så ligger åt

minstone den faran synnerligen nära att samfundets och dess orga

ners nitälskan för väckande och underhållande af personligt troslif

afsvalnar. Hvad som var ämnadt att utgöra ett värn mot separa

tismen kan sålunda leda till samfundets förstelnande i liflös forma

lism. Den romerska kyrkan utgör i detta fall ett varnande exempel

Rättelser.

Sid. 6 rad. 5 uppifr. står: sin läs: sitt

, 10 , 19 nedifr. eget utgår

, 12 , 8 , står: romerske läs: de romerske

, 19 , 18 , , sett 1, sett,

, 20 , 10 uppifr. , dolere , delere

, 25 , 9 nedifr. , annat , ett annat

, 30 , 19 , , anabaptiska , anabaptistiska

, 44 2:a rad. af 1:a noten står; hänfördt till kyrkan läs: i hrad fall som helst

, 45 rad. 15 nedifr. står: qua läs: quæ

** ” ** 3 ** , ereditur , creditur

, 55 sista raden i not 3 står: dock läs: ock

, 58 rad. 7 nedifr. står: han läs: sin

, 59 , 1 - , parasi , parusi

, 63 , 8 ,, , actualiteter , actualiter

, 68 ,, 7 uppifr. , synden , syndens

, 76 , 2 nedifr. , beträffa , beträffar

, 79 , 1 uppifr. , Likaartadt , Likartadt

, 81 , 2 nedifr. , Hymemeneus , Hymer:cus

, 89 , 10 ,, , aposten , apostelen
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ll# mfllan Esaias HD, 10-65 Ch Jfffili# flfälldlf Ilfl länsyl

till fågl Il l6 ff# IRIll,

af

J. A. Ekman.

Den skrift, som i vår bibel utgör kapp. 40–66 af den samling

Profetior, hvilken bär profeten Esaias namn, är enligt allmänt känd

judisk och kristlig tradition äfven af nämnde profet författad. I ny

are tider har– såsom likaledes är kändt – riktigheten af denna tradi

tion blifvit dragen i tvifvelsmål, och den åsigten har utbredt sig, att

den nämnda skriften leder sitt ursprung från en obekant profet, som

lefvat under det sista tidskiftet af judarnes babyloniska fångenskap.

Dock har äfven traditionens uppgift af många nyare kritiker och exe

geter blifvit med ifver försvarad*). Å båda sidor frambäras skäl,

som synas mycket starka*). Frågan eger stor vigt. På hennes

lösning beror uppfattingen och förståendet af den ifrågavarande skrif

ten sjelf, i samma mån det i allmänhet för att förstå en profetisk

skrift är af betydelse att känna de historiska förutsättningar, från

hvilka hon utgår. Deraf beror äfven i viss mån insigten i hela det

*) För den nyare åsigten äro: Döderlein, Justi, Rosenmüller, Gese

nius, de Wette, Hitzig, Ewald, Knobel, Umbreit, Bleek, Stähelin m. fl.

På traditonens sida stå: Jahn, Kleinert, Hävernick, Stier, Hengstenberg,

Delitzsch, Reinke, Keil m. fl. Se Keil, Lehrbuch der historisch-kristischen

Einleitung in das Alte Testament, 3te Aufl. Ss. 250, 270.

*) Se t. ex. å ena sidan: Drechsler, der Prophet Jesaja 3:tes Theil:

Schlussbemerkungen von F. Delitzch, Ss. 361 ff; F. Delitzch, Commentar

über den Propheten Jesaia 2:te Ausg. Ss. 409 ff; Keil, Einleitung, Ss. 268 ff;

och å andra sidan: Gesenius, Commentar über den Jesaia 2:tes Theil,

Einleitung; Knobel, der Prophet Jesaia, Einl. Reinke, die messianischen

Weissagungen, 2:tes Band Ss. 486 ff, upptager utförligt skälen för båda

åsigterna.

J. A. Ekman. Esaias och Jeremias. 1
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sammanhang, hvari densamma utgör en högst betydelsefull länk. Icke

heller är kännedomen om tiden för uppkomsten af Es. 40–66 utan

inflytelse på insigten i den gudomliga uppenbarelsens natur och ut

veckling i allmänhet. Under sådant förhållande är en noggrann pröf

ning af skälen för och emot den ena eller den andra åsigten nödvän

dig. Och ju starkare dessa skäl å båda sidor synas, desto allvarli

gare uppfordran innebär detta till en i enskiltheter gående betrak

telse af hvart och ett bland dem.

Till de fakta, hvilka kunna gifva fingervisning åt det ena eller an

dra hållet, höra de likheter, hvilka förefinnas mellan Es.40–66 å ena si

dan och å andra sidan profetiorna af Habakuk, Zefanja, Jeremias och

Hesekiel") Dessa senare skrifter härstamma nämligen från tiden mellan

profeten Esaias död och medlet af den babyloniska fångenskapen, och

äro sålunda yngre än Es.40–66, om författaren af denna skriftafdelning

varit profeten Esaias, men äldre än densamma, om han lefvat under

exilens tid. Det är naturligt, att dessa likheter skola hafva bety

delse för den fråga, som vi åsyfta. En gammaltestamentlig författare

kunde svårligen vara okunnig om de i hans tid redan förhanden va

rande äldre skrifterna, i synnerhet icke om de mera framstående bland

dem. Snarare hafva dessa utgjort inflytelserika hjelpmedel för hans

egen andliga bildning. Den ande, som talade ur dem, den krets af

heliga tankar, i hvilken de rörde sig, eldade, närde och stärkte hans

egen ande. Sålunda har den jordmån, ur hvilken ett gammaltesta

mentligt skriftalster uppspirat, den bevattning, som det erhållit, hvilka

bådadera jemte författarens naturegendomlighet samt solljuset och

solvärmen af den gudomlige andeupplysningen inverkat på dess ge

stalt, dess frodighet och färg, utgjorts icke blott af de historiska

lägena och tillstånden utan äfven af den äldre heliga litteraturen.

Denna omständighet måste uppväcka en förhoppning att angående

en skrift inom det ifrågavarande området, hvilken till sitt upphof är

okänd, i afseende på detta vinna någon upplysning genom hennes

jemförande med andra skrifter, hvilka med henne förete likheter.

Genom betraktande af de likheter, hvilka ega rum mellan Es. 40–66

och de nämnda andre profetiska skrifterna, skulle man alltså möjligen

kunna sluta sig till den tidsställning, hvilken den förra skriften in

toge till de senare; och derigenom vore hennes affattningstid i det

närmaste afgjord. Kan åter ett sådant resultat icke vinnas utan

*) Huruvida äfven Nahum bör tilläggas de uppräknade, är tvifvelak

tigt, enär hans sannolika tidsålder icke fullkomligt utesluter möjligheten

af en inverkan af honom på Es. 40–66, äfven om dessas författare va

rit propheten Esaias.
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möjligen blott den insigten, att man icke kan på grund af dessa lik

heter afgöra de ifrågavarande skrifternas inbördes tidsföljd, så är lik

väl icke heller detta utan betydelse, särskildt gent emot de anspråk,

som af den ena eller andra åsigtens anhängare göras på dessa likhe

ters räkning.

Egentligen borde alla de nämnda skrifterna upptagas till under

sökning i den angifna riktningen. Vi inskränka oss dock till Jere

mias profetia i dess förhållande till Es. 40–66*). Mellan Deutero

Esaias – med denna benämning vilja vi i det följande beteckna

författaren af den sistnämda skriften eller henne sjelf, det senare en

ligt bruket att låta en författares namn också vara namn på hans

verk – mellan Deutero-Esaias, säga vi, och Jeremias äro nämligen

beröringarne mera talrika och mångsidiga än mellan den förre och

någon af de andre ofvan uppräknade profeterna. De likheter, som

förefinnas mellan hvar och en af dessa å ena sidan samt Deutero

Esaias å andra sidan kunna också i allmänhet lätt bringas under

samma kategori, som någon eller några af de hos Jeremias förekom

mande motsvarigheterna mot Deutero-Esaias. Tillfälle skall i det

följande icke heller helt och hållet saknas till att i sammanhang med

talet om förhållandet mellan Jeremias och Deutero-Esaias äfven vid

röra något af de andre profeternas öfverensstämmelse med den senare.

Med det sagda vilja vi dock icke påstå, att en undersökning af Deu

tero-Esaias förhållande till Habakuk, Zefanja och Hesekiel*) för

frågan om den förres tidsålder är öfverflödig, sedan man gjort en så

dan beträffande hans förhållande till Jeremias. Vi vilja blott angifva

ett skäl för vårt val af det sistnämda.

Af det syfte, i hvars tjenst likheter mellan Deutero-Esaias och

Jeremias skola framdragas och betraktas, framgår, hvad för ett slag

af likheter det är, som skall bringas under ompröfning. Det finnes

likheter mellan författare i skaplynne och utveckling, hvilka åstad

komma vissa likheter i framställningen. Det finnes likheter mellan

profeterna i allmänhet angående lifsåskådning i det hela och beto

nandet af vissa grundtankar o. s. v. Med sådane likheter hafva vi

här icke att göra, för så vidt de icke äro något tecken dertill, att

endera författaren haft den andre till mönster i ett eller annat afse

ende. De likheter, som skola betraktas, äro sådane, som åtminstone

till utseendet bära vittne derom, att endera författaren känt den an

dre och upptagit tankar och uttryck från honom. De, hvilka göra

") Ställen ur Klagovisorna upptagas äfven, men blott i sammanhang med

*ällen ur Jeremias profetia. *) Eller möjligen äfven Nahum.
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detta, äro åter sådana enskilda uttryck och satser, hvilka mer eller min

dre ordagrant likna hvarandra, samt en sådan tankegång och ett sådant

innehåll, hvilka på båda sidor äro lika och icke äro af så allmän

natur, att de lätt kunnat blifva detta hos tvänne eller flere författare

utan någon den enes beröring med den andre. Det är icke af nö

den att framdraga till jemförelse alla ställen af det angifna slaget.

Vi räkna det icke såsom ett fel att förbise eller förbigå sådane, om

hvilka det med lätthet inses, att de måste bedömas på samma sätt

som något eller några af de behandlade. Deremot blifver det ett

fel, om något sådant utelemnas, hvilket tydligare och bättre än de

upptagna kunde gifva en anvisning om den ene eller den andre pro

fetens prioritet.

Tagande till utgångspunkt enskilda uttryck, satser eller fram

ställningar, hvilka hos de båda ifrågavarande profeterna likna hvar

andra, kunde man göra till sin uppgift att undersöka språket i de

framställningar, som genom sin likhet blifvit förda tillsammans för

betraktelsen. Man kunde vänta, att en jemförelse i afseende på va

let af ord, böjningsformer, satsbildning o. d. borde gifva ett utslag

mellan så skilda alternativer, som ligga deri, att den ena skriften

antingen är ett århundrade äldre eller några årtionden yngre än den

andra. Författaren af denna afhandling vill dock icke nu vända upp

märksamheten åt detta håll dels af brist på insigt för egen del, dels

i den väl icke ogrundade meningen, att språkforskningen ännu icke

så lagt i dagen det hebreiska språkets utvecklingsgång, att hon kan på

grund af språkets beskaffenhet bestämma, från hvilken tid hvarje på

detta språk författadt skriftalster leder sitt upphof. Dessutom vore

det, om man ville fästa sig vid denna sida af saken, mer ändamåls

enligt att icke taga den utgångspunkt, som är nämnd, utan i det

hela jemföra den okände författarens språk med den gestalt, som

språket har både i äldre och yngre skrifter.

Man kan äfven göra sig till uppgift att från innehållets syn

punkt jemföra de båda ifrågavarande profeterna. Sedan man erhållit

uppfordran dertill genom de yttre mest i ögonen fallande likheterna,

kunde man uppsöka de ideer, som äro gemensamma för båda förfat

tarne, utforska den olika grad af utveckling, till hvilken dessa hos

hvardera äro komne, den olika gestalt, i hvilken de af hvardera klä

das, och häraf söka sluta till det inbördes tidsförhållandet. Hvad

som i denna riktning vore af vigt att framlägga och belysa vore den

afspegling af den för hvardera närvarande tidsställningen och den

förflutna historien, som hans skrift innehåller, den utveckling i upp

fattningen af de andliga realiteterna, hvilken utmärker hvardera, och

*
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huruvida denna visar sig såsom frukt af epokgörande tilldragelser i

nom den historiska utvecklingen, samt särskildt den gestalt, som framtids

förutsägelsen hos hvardera profeten eger, och huruledes äfven denna kan

vara betingad af redan timade historiska fakta. På grund af likheter och

olikheter i dessa afseenden skulle dervid bedömas, hvilket stadium inom

den historiska utvecklingen, för så vidt hennes bana är tecknad genom

säkra historiska råmärken, den okände författarens ståndpunkt motsvarar.

En jemförelse i detta syfte hade att följa en ordning, som vore grun

dad på det inre sammanhanget af de ideer, kring hvilka undersök

ningen komme att röra sig. Ett sådant tillvägagående som det an

tydda vore utan tvifvel det, hvilket kunde djupast anläggas och

säkrast föra till målet. Vi kunna dock icke i den följande afhand

ingen göra detsamma till vår egentliga uppgift. Vårt arbete blifver

i förhållande dertill blott förberedande. Redan den utgångspunkt,

som är vald och fasthållen, hvilken utgöres af enskilda uttrycks

och utsagors likhet hos de båda profeterna, gifver detta tillkänna.

Likväl tillhör det vår uppgift att, följande den uppfordran, hvilken

de enskilda med hvarandra jemförda ställena innehålla, söka taga

vara på de fingervisningar, hvilka kunna ligga i innehållet, angående

den tid, från hvilken Deutero-Esaias utgår såsom den för honom i

full inre och yttre verklighet närvarande. Härigenom komma visser

ligen icke alla de ställen hos Deutero-Esaias, hvilka framträda så

som vittnesbörd om hans tidsålder i de nyssnämnda afseendena, att

framdragas. Likväl komma genom dem, som behandlas, olika slag af

sådana vittnesbörd att representeras.

Enär valet af ställen, som upptagas till jemförelse, i första rum

met beror på likhet i uttrycksätt, sålunda på en formel likhet, så

är det enklast att äfven i afseende på ordningen följa en formel

princip. Och en sådan erbjuder sig i ordningsföljden inom endera

skriften. Då det ofta förhåller sig så, att hvad som i den ena fin

nes i ett sammanhang, i den andra återfinnes på skilda ställen och

tvärtom, men det likväl är mera vanligt att Jeremias eger på ett

ställe samladt, hvad som hos Deutero-Esaias förekommer på spridda

ställen, än det motsatta förhållandet: så blifver det enklast att följa

ordningen hos Jeremias. Ett stycke, som till innehållet är nära be

*lägtadt med ett annat, som på grund af ordningsföljden tidigare

upptages, må dock oberoende af den ordning, hvari det eljest skulle

förekomma, fogas omedelbart intill det senare.

Skrifter, hvilka merendels i korthet vidröra de ifrågavarande lik

heterna, vid dem fästa mer eller mindre vigt och af dem draga slut

*lser angående ursprunget af Es. 40–66, äro i allmänhet inlednings
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skrifter och kommentarer på det område, hvarom fråga är. Mera

utförligt torde Küper hafva framställt dem i sin skrift: ”Jeremias

librorum sacrorum interpres atque vindex”, Berlin 1837. Denna skrift

har icke varit oss tillgänglig. Hon har dock utan tvifvel varit vä

sentligen ersatt genom samme författares senare arbete: ”das Prophe

tenthum des Alten Bundes”, Leipzig 1870, i hvilket han sjelf i ett

”Anhang”, som följer efter framställningen om de förexiliska profe

terna, säger sig beträffande förhållandet mellan Jeremias och den an

dra delen af Esaias upprepa och komplettera sådant, som han i den

förra skriften framstält. Casparis afhandling: ”Jeremia ein Zeuge

für die Aechtheit von Jes. c. 34 und mithin auch für die Aechtheit

von Jes. c. 40–66, c. 13–14: 23 und c. 21: 1–10” i Lutherische

Zeitschrift 1843, 2, ss 1–73 har icke heller varit oss tillgänglig. En

ligt titeln har hon icke heller direkt samma syftemål, som det oss nu

föreliggande. Stähelin, ”die messianischen Weissagungen des Alten

Testaments”, Berlin I847, tager i ett par ”exkurser” pröfvande hän

syn till Casparis resultat. Det sistnämnda arbetet hafva vi användt.

friga skrifter, som gifvit oss anvisningar och ledning, äro i det föl

jande på vederbörliga ställen anförda.

20.

Jeremias 2: 20–28.

Ty från fordomtima har du

-sönderbrutit ditt ok, afslitit dina

fjettrar. Och du sade: jag vill

icke tjena, utan på alla höga

kullar och under alla gröna träd

lade du dig ned som sköka,

Esaias 57: 3–13.

3. Men i kommen fram, i barn

af qvinna, som öfvat trolldom,

säd affader, som begått äkten

skapsbrott och moder, som be

drifvit hor! Öfver hvem gören

i eder lustiga, åt hvem öppnen

21. Men jag, jag har planterat dig i så vidt eder mun, räcken i

som ädel vinranka, hel och hål- ut tungan? Åren då icke i

len en sådd af äkta slag. Och foster af trohetsbrott, en säd af

huru är du mig icke vorden 5 falskhet, i, som voren upptände

förvandlad till vildrankor, ett för afgudar under alla gröna

22 oäkta vinträds! Ja, om du än träd, som slagtaden barnen i

tvår dig med lutsalt och skaffar

dig pottaska i mängd, smuts

dalarne, i klippornas klyftor?

6. På kala platser i dalen, din

-*
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23.

26.

27.

fläcken af din syndaskuld är

dock inför mitt ansigte, säger

Herren Jehovah. Huru kan du

då säga: jag har icke orenat

mig, efter Baalsgudarne har jag

icke gått? Se på din väg i da

len, vet, hvad du har gjort –

ett kamelsto snabbfotadt, som

löper sina vägar kors och tvärs.

. En vildåsna, vid öknen van, i

sin lustas trånad fnyser hon

efter luft; hennes trånad, hvem

kan hålla den tillbaka? Inga,

som söka henne, löpa sig trötta.

I hennes månad finna de henne.

Akta din fot, att han icke

löper sig bar, och din strupe,

att han icke af törst förtorkar!

Men du sade: det är fåfängt,

nej, ty jag älskar de främmande,

och efter dem går jag.

Såsom tjufven skämmes, när

han ertappas, så skämmes Is

raels hus, de sjelfva, deras

konungar, deras prester och

deras profeter, de der säga till

trä: min fader är du och till

sten: du har födt mig. Ty de

hafva vändt åt mig ryggen och

icke ansigtet. Men i deras olyc

kas stund säga de: upp och

28 fräls oss! Men, hvar äro dina

gudar, som du har gjort åt

dig? Må de stå upp att frälsa

dig, om de kunna, i din olyc

kas stund! Ty lika med dina

städer i antal äro dina gudar,

Juda!

7.

10.

ll.

12.

13.

afskilda del, voro de, de din

lott. Äfven utgöt du åt dem

dryckesoffer, bar fram spisoffer

– skall jag vid detta gifva mig

tillfreds? På berg, högt och

resligt, gjorde du ditt läger,

äfven steg du dit upp för att

offra slagtoffer; och bakom dör

ren och dörrposten satte du ditt

minnesord. Ty ur vägen för

mig bredde du upp, steg i och

gjorde rymligt ditt läger och

tog dig löfte af dem. Du har

älskat deras samlag, sett på

deras blygd. Och du drog till

konungen med olja och med

dina salfvor i mängd och skic

kade dina sändebud fjerran och

förnedrade dig till dödsriket.

Med mångfaldigheten af din

väg har du arbetat dig trött,

icke har du sagt: det är fåfängt!

Lif i din hand har du funnit;

derför har du icke gifvit dig

öfver. För hvem har du ängs

lats och fruktat dig, att du öf

vade svek och icke kom ihåg

och icke lade på hjertat mig?

Har jag icke tegat stilla, och

det från en forntid? och mig

fruktade du icke!

Jag, jag vill göra din rättfär

dighet känd och dina germin

gar, och de skola icke gagna

dig. Vid ditt ropande, må de

rädda dig, din gudaskara! Ja,

dem alla skall en vind lyfta

upp, en fläkt taga bort. Men

den, som tager sin tillflykt till

mig, skall ärfva landet och taga

i besittning mitt heliga berg.
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I de ofvan sammanstälda styckena möta oss likheter såväl i

anseende till innehåll och tankegång som i anseende till enskilda ut

tryck. Israels affall från sin förbundsgud skildras af båda profeterna

såsom ett groft otuktsväsen. Afgudadyrkan omtalas af båda i hennes

samband med sökandet efter gunst och hjelp hos främmande folk.

Att i föröfvandet af dessa båda sammanhöriga hufvudförbrytelser en

mångfald af vägar och medel anlitats, nämnes af båda. Likaledes den

straffskyldighet i förhållande till Gud, hvari Israel genom sina tro

hetsbrott inträdt. En del af dessa jemte några andra hvarandra lik

nande tankar äro äfven framstälda uti en för båda profeterna ge

mensam tankegång. Denna tankegång är följande: Israel har öfver

lemnat sig med lidelse åt en skändlig afgudadyrkan, förenad med

jägtande efter främmande nationers gunst. Det har derunder så ut

tröttat sina krafter, att det haft den största anledning att eftertänka,

huruvida icke dess bemödanden vore fåfänga. Men någon besinning

hade icke visat sig, utan i stället hade fortsättning gjorts på gudlös

hetens väg i följd af ihållande böjelse. Frukten af detta handlings

sätt vore nu, att det afgudiska folket, då nöden inställer sig, och det

anropar Jehovah om hjelp, icke hade annat svar att vänta, än att det

finge vända sig till sina afgudar. I denna innehållslikhet förekomma

äfven enskilda hvarandra liknande uttryck såsom de, hvilka beteckna

platserna för afgudadyrkans bedrifvande, samt i synnerhet det, som

af båda författarne nyttjas för att utsäga, att Israel icke låtit varna

sig i sitt hedniska väsende, det nämligen, hvari ordet *S*) förekom

mer. Jemte likheten mellan ställena inbördes förekommer äfven en

likhet mellan ord på detta ställe hos Deutero-Esaias och ord hos

Jeremias på andra ställen. Orden Es. 57:6: ”skall jag vid detta gifva

mig tillfreds" påminna nämligen om orden i Jer. 5: 9, 29, 9: 8 (9):

”skall jag icke hemsöka för sådant, säger Jehovah, och skall icke på ett

sådant folk som detta min själ hämnas?”

Likheten i innehåll och uttryck på våra till jemförelse fram

dragna ställen äro sålunda påtagliga. Men är denna likhet också af

den art, att hon nödvändigt tillkännagifver, att den ene författaren

begagnat den andre såsom källa och förebild för sin framställning?

Visserligen har den verklighet, som båda profeterna beskrifvit, af sig

sjelf framkallat likhet i uttrycken. För den liknande uppfattningen

och bjerta skildringen af afguderiets skändlighet hafva båda äfven

utan den enes beröring med den andre haft tillräckliga förutsättnin

gar t. ex. hos Hosea och för öfrigt i äldre skrifter, allt sedan

andra Mosebok (k. 34) med namnet horeri brännmärkt afgudatjen

sten. Det har dessutom legat mycket nära att på detta sätt skildra

#
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densamma såväl på grund deraf, att hvardera af de här ifrågava

rande profeterna sjelfve, såsom tidigare Hosea (Hos. 2: 19), förut

talat om Guds förbund med Israel såsom ett äktenskapsförbund

(Jer. 3: l Es. 54: I f), som ock med anledning af det både inre och

yttre sammanhang, hvilket afguderiet har med den egentliga otukten.

Den tankegång åter, som vi finna vara lika hos båda, är icke heller

af så individuel natur, att den ju icke kunnat uppstå hos hvar för sig

af tvänne författare. Det är ju blott en gifven verklighet, som be

skrifves, och ett bedömande af densamma enligt den erfarenhet, hvil

ken författarne hafva af den gudomliga rättfärdighetens tillvägagå

ende. Likväl, oaktadt likheterna på detta sätt kunna förklaras, torde

det vara berättigadt att fästa en särskild vigt vid det eljest sällan

förekommande ordet 2'Nij. Detta ord förekommer nämligen blott så

som preteritum nifal 1 Sam. 27: 1 och såsom participium nifal Job,

6: 26 och såsom part. nif, men i adverbiel betydelse på de här ifråga

varande ställena (Jer. 2: 25 Es. 57: 10) jemte ännu ett ställe hos

Jeremias (Jer. 18: 12). Mot påståendet, att en särskild vigt bör

fästas vid detta ord, kan invändas, att detsamma, om det ock sällan

finnes i den till oss komna hebreiska litteraturen, dock kunnat vara

ett i talspråket ganska vanligt ord och det äfven i den användning,

som på de sist anförda ställena göres af detsamma, nämligen att

dermed beteckna afslag på en annans uppmaning eller att uppfordra

sig sjelf till afstående från ett såsom fruktlöst erkändt förehafvande.

En sådan förmodan synes hafva stöd deri, att Jeremias såväl på

detta ställe som den andra gången, då han använder ordet 2'Sib, an

för det såsom ett ord ur Israeliternas mun, med hvilket de allt för

snart varit färdige att komma, Deutero-Esaias åter anför samma ord

såsom något, hvilket legat mycket nära till hands för dem, till hvilka

han talar, att i sjelfbesinning säga, och tadlar dem för att de icke

gjort detta. Emot den på detta stöd hvilande invändningen kan dock

framhållas, att vigten vid de af författarne åsyftade tillfällena har le

gat icke på det ord, som i verkligheten blifvit sagdt eller uraktlåtet,

utan på meningen hos folket, hvilken ju författarne haft frihet att

återgifva, med hvilket ord, som de helst velat välja. Säkrast är

emellertid att för den slutledning beträffande endera författarens be

roende af den andre, hvilken man bygger derpå, att det af båda an

vända ordet *S*) eljest sällan förekommer i skriftspråket, icke gör

anspråk på mera än sannolikhet. Det må dock tilläggas, att denna

sannolikhet höjes genom det beträffande de här ifrågavarande för

fattarne i allmänhet gällande skälet, att endera af dem med all sä

kerhet kan antagas hafva haft en noggrann kännedom om den andre.
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Vore profeten Esaias författare af Es. 40–66, så skulle Jeremias

hafva läst denna senare del af Esaias profetior såväl som den förra

delen af dem. Och är Deutero-Esaias en i exilen lefvande profet, så

har han säkerligen icke försummat att taga kännedom om Jeremias"

profetior. Denna allmänna bekantskap, som endera måste hafva haft

med den andre, bevisar visserligen ingalunda, att i hvarje enskilt fall

af likhet den yngre har haft den äldres ord för sina tankar; men

hon gör detta mera sannolikt, än om det vore fråga om författare,

af hvilka den till tiden senare icke veterligen haft anledning och till

fälle att göra sig förtrogen med den andres innehåll och framställ

ningssätt.

Men hafva vi i det ofta nämnda ordet 2'Niš en sådan punkt, i

hvilken de ömsesidiga likheterna visat sig så stora, att de göra det

sannolikt, att efterbildning å endera sidan egt rum, så möter oss se

dan den svårare frågan: på hvilkendera sidan är ursprungligheten, och

på hvilkendera efterbildningen att finna? Jemte det, som båda pro

feterna hafva med hvarandra gemensamt, finnas hos hvardera så

många för honom egendomliga tankar och uttryck, att ingendera sy

nes hafva haft behof af att efterbilda den andre. Skulle ock hos

Jeremias utsagorna i 2: 21 hafva framkallats af Es. 5: 2 eller andra

i någon mån liknande ställen såsom 5 M. 32: 32, Ps. 80:9, eller på

minner Jer. 2: 28 något om 5 M. 32: 37 och Dom. 10: 14, så åter

står ändock mycket hos Jeremias, som är för honom egendomligt, pä

det ställe, som är i fråga. Och de utsagor, som kunna synas såsom

efterbildning, hafva både i anseende till tanke och uttryck väsentliga

skiljaktigheter från parallelställena.

Vill man till förmån för Deutero-Esaias prioritet säga, att Jeremias

med orden: ”i deras olyckas stund säga de: upp och fräls oss o. s. v.”

(2:27, 28) mera omständligt och på ett förtydligande sätt upprepar

Deutero-Esaias kortare uttryck: ”vid ditt ropande, må de rädda dig,

din gudaskara” (Es. 57: I3); så är att märka, att Jeremias i denna

större vidlyftighet har en dramatisk liflighet i framställningssättet, och

att satsen: ”lika med dina städer i antal äro dina gudar, Juda”, hvil

ken hos Jeremias skulle utgöra en omskrifning af ordet "S"EP (dina

församlade, din skara nämligen af gudar) hos Deutero-Esaias, innehål

ler icke blott den i detta ord inneslutna tanken, utan äfven en annan

hos den förre sjelfständig tanke. (Jfr Jer. 11:13, der samma sats upp

repas, och det sammanhang, hvari han der förekommer!) Man skulle

lika gerna kunna antaga, att de ifrågavarande orden hos Deutero-Esa

ias äro en kort sammandragning af det hos Jeremias motsvarande. Men

icke heller detta är nödigt, enär uttrycket hos den förre har tillräcklig
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grund i hans närmast föregående skildring. Att åter orden hos Jere

mias:” hvar äro dina gudar, som du gjort åt dig? Må de uppstå att

frälsa dig,” såsom ofvan nämndes, påminna om sådana äldre utsagor,

som 5 M.32:37: ”Han (Gud) skall säga: hvar äro deras gudar, den

klippa, på hvilken de förtröstade?” och Dom. 10: 14: ”Gån och ro

pen till de gudar, som i hafven utvalt! De må frälsa eder i edert

trångmåls tid,” detta vittnar mera mot, än för, att Jeremias här skulle

hafva haft Deutero-Esaias ord för ögonen.

Vill man å andra sidan till förmån för Jeremias prioritet säga,

att Deutero-Esaias omnämnande af den vägarnes mångfald, genom

hvilken Israel uttröttat sig i sina förbindelser med hedningar och af

gudar, är en anspelning på samma sak hos Jeremias, hos hvilken

hon förekommer i de originela bilderna 2: 23, 24; så må deremot er

inras, att Deutero-Esaias haft tillräcklig anledning att säga: ”med

din vägs mångfaldighet har du arbetat dig trött” i hvad han omedel

bart förut sagt: ”du drog till konungen med olja o. s. v.”

Af de senast betraktade likheterna finna vi således icke någon

bestämd ledning för att kunna afgöra, på hvilkendera sidan ursprung

ligheten är förhanden. Så mycken användning kan dock göras af de

samma att, om de återstående likheterna innehålla några tydligare

kännetecken, de förra då i sin mån gifva en ökad styrka åt den åsigt,

som genom de senare får öfverhanden. Detsamma torde äfven gälla

likheten mellan uttrycket hos Deutero-Esaias: ”skall jag vid detta

gifva mig till freds” och de uttryck hos Jeremias på andra ställen,

som utsäga samma tanke. Deremot betyda de å båda sidor före

kommande ortbestämmelserna: Än yy-b- ITTE o. s. v. i detta afse

ende ännu mindre än de först nämnda. Men den tydligaste anvis

ningen gifver just densamma likhet, hvilken gör det mest sannolikt,

att den ene profeten haft den andres ord för sina tankar, nämligen

användningen af ordet 2'Nij. Det sätt, hvarpå detta ord förekommer

hos Jeremias, vittnar för, att det hos honom är ursprungligt. Det

anföres hos honom såsom folkets afvisande svar på den till detsamma

stälda varningen: ”akta din fot, att han icke löper sig bar och din

strupe, att han icke af törst förtorkar!” På samma sätt nyttjar Je

remias ordet vid det andra tillfället, då han använder det (18. 12).

Afven då anför han det såsom folkets afvisande svar på en omedelbart

förut utsagd gudomlig varning och uppmaning. Hvad annat har väl

närmare kunnat gifva profeten anledning att så uttrycka sig än verk

ligheten sjelf, det verkliga svar, som profeten sjelf fått röna, då han

framburit den gudomliga varningens och uppmaningens ord? På vårt

ställe eger icke ett lugnt fortskridande af tanken rum, utan orden:
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”men du sade: det är fåfängt, nej o. s. v." komma såsom ett hastigt

hvasst afbrott emot de föregående varningsorden, innan så att säga

mellantanken: så varnade jag e. d. hann att uttalas. Afspeglar icke

detta den verkligheten, att folket var så afvogt och lättretligt gent

emot ett tal, som satte ifråga, att det skulle gå ifrån sina sjelfvalda

olycksaliga vägar, att det genast afbröt ett sådant tal med sitt af

visande ord. Skulle Jeremias åter hafva lånat uttrycket från Deutero

Esaias, hvarför har han då icke användt det på samma sätt som denne,

hvilket utan tvifvel lätt gått för sig åtminstone med någon liten skift

ning i uttrycken? Tadlet öfver Israel hade kunnat i oafbruten tanke

följd fortgå ungefär så: Akta din fot, att han icke löper sig bar o.s.

v., likbetydande med: du anstränger dig, så att du förderfvar dig;

men du säger icke: det är fåfängt, nämligen att jag så anstränger

mig. Hos Deutero Esaias åter (Es. 57: 10) fortskrider tanken med

jemnhet: med mångfaldigheten af din väg arbetade du dig trött, icke

sade du: det är fåfängt. Här kommer ordet 2'Niš icke in såsom hos

Jeremias så att säga omedelbart från den sårade folkviljan. Här kan

snarare än hos Jeremias en annan författare hafva gifvit anledning

till ordets nyttjande. Och man kan antaga, att det är en reminiscens

från Jeremias, om ock Deutero-Esaias icke användt ordet på samma

sätt som Jeremias. Ty han har icke kunnat göra detta utan att vä

sentligen ändra sin tankegång.

Genom den fingervisning, som särskildt det olika sättet för an

vändningen af ordet 2'Nú gifver, anse vi oss sålunda kunna bestämma

oss för den åsigten i fråga om de till jemförelse ofvan upptagna styc

kena, att det Jeremianska är det grundläggande i förhållande till det

Deutero-Esaianska, så vida nämligen den ene profeten verkligen har

haft den andres motsvarande framställning i tankarne eller för ög0

nen vid nedskrifvandet af sin egen. Detta senare åter har så mycken

sannolikhet för sig, som det är sannolikt, att det i skriftspråket säll

synta ordet 2'Niš icke af en blott tillfällighet blifvit begagnadt af

tvänne författare uti framställningar, som äfven för öfrigt hafva många

likheter med hvarandra.

Den jemförelse mellan ställena, som vi hittills hafva gjort, har

inskränkt sig till den formela, stilistiska synpunkten. Vi hafva sökt

spåra, hvar prioriteten är belägen, efter ord och uttryckssätt. Men

skall icke också sjelfva innehållet utgöra någon vägledning till samma

mål, derigenom att det bär pregeln af och sålunda vittnar om den hi

storiska verklighet, som det har till sitt underlag? Kunna vi icke i

innehållet hos Deutero-Esaias på detta ställe, jemfördt med det mot

svarande hos Jeremias och med hvad vi eljest känna angående skap
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lynnet af de tidskiften, som för ändamålet öfverhufvud kunna komma

i betraktande, finna någon ledning i vårt sökande efter hvilken tid

Deutero-Esaias har tillhört? Hvad som härvid är af nöden att fram

draga ur de särskilda tidernas historia, är dock naturligtvis endast

sådant, som utmärker dem i det afseende, hvarom det i innehållet på

det nämnda stället är fråga.

Låtom oss sålunda först taga närmare i sigte innehållet af Es.

57: 3–13 såsom det, hvartill vi i historien hafva att söka motsva

righet! Sedan profeten talat om en nära förestående uppenbarelse

af Jehovahs rättfärdighet och frälsning, genom hvilken de försking

rade af Israel skola samlas tillhopa, och äfven främlingarne, som slutit

sig till Jehovah, skola föras till Guds helgedomsberg (Es. 56: 1–8),

vänder sig hans framställning till Israels ovärdige väktare och her

dar och sedan till de orättfärdiga i allmänhet (56:9–57: 13), hvar

efter åter talet om den förestående frälsningen fortsättes. Profeten

eller den gudomliga rösten genom honom – ty talet framställes i Je

hovahs namn – vänder sig i vårt stycke Es. 57: 3–13, sedan ome

delbart förut något yttrats om folkets väktare angående deras vårds

löshet och sedeförderf, till dessa sjelfva och alla med dem, hvilka

till sinne och gerningar befinna sig i rak strid mot den gudomliga

rättfärdigheten och frälsningen, hvilkens uppenbarelse är nära. Det

gudomliga straffordet drabbar dem i deras egenskap att vara barn af

ett mot Gud trolöst, afgudadyrkande, horiskt slägte. Det är klart,

att detta sker derför, att de icke blott i anseende till den lekamliga

födelsen äro barn af ett sådant slägte, utan emedan de tagit i arf

sina fäders sinnelag och handlingssätt, och derigenom visa sig såsom

barn sina fäder värdige. De ogudaktiga, som tilltalas, betraktas alltså

såsom utgörande ett med det slägte eller den slägtföljd, hvarifrån de

leda sitt ursprung.

Det, som lägges dem i likhet med deras fäder till last, är affall

från Jehovah, Israels förbundsgud, och honom vanärande förbindelser

med hedniska folk och gudar, hvilka förbindelser de ifrigt sökt både

af köttslig lust och af menniskofruktan. Detta affall och afguderi

tecknas genom framdragande af sådana handlingar, i hvilka det före

trädesvis yttrat sig, hvilka på det mest i ögonen fallande sätt låtit

gudsförgätenheten och själsorenheten framträda, hvilka ådagalagt den

mest skärande motsats mot Guds egendomsfolks rätta natur, och

hwilka sålunda tydligast åskådliggöra den skuldbörda, som blifvit

iumkad. Sådana handlingar voro afgudaoffer och otuktig afguda

dyrkan på höjder och i dalar, särskildt offrandet af barn i dalarne

samt hjelpsökandet hos hedniska makter. Enär de tilltalade samman
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slutas med föregående slägten, så är icke sagdt, att de sjelfva gjort

just dessa yttre gerningar till alla delar. Snarare äro gerningarne,

sådana de bokstafligen motsvara orden, fädernas; men barnen hafva

icke gjort bot för det trolösa, orena sinne, som frambragt sådana

gerningar; barnen hafva kunnat skåda tillbaka på dem utan att låta

affallet gå sig till hjertat. De hafva derigenom för sin del bekräftat

fädernas affall. De hafva tillegnat sig i hjerta och lif frukten affä

dernas handlingar. Detta utesluter dock icke, att åtskilliga drag äfven

i det yttre kunna hafva sin fulla motsvarighet och till och med i

första hand sin hänsyftning på dem, hvilka egentligen tilltalas.

I detta från slägte till slägte öfvergångna och fortsatta trohets

brott mot Gud hade – detta innehåller äfven talet på vårt ställe –

hardt när alla medel och krafter blifvit försökta för att finna tillfreds

ställelse af lustarne och trygghet i trångmål. Dertill hade hardt när

alla erfarenheter förgäfves blifvit gjorda, hvilka kunnat tjena till väc

kelse och besinning. I afseende på erfarenhet af Guds ingripande

med sina straffdomar har dock det af profeten tilltalade slägtet länge

lefvat under ett stillatigande från Guds sida, under hvilket det än

mer hårdnat i säkerhet. Men den förestående frälsningsuppenbarel

sen, genom hvilken de, som togo sin tillflykt till Gud, få ärfva lan

det och taga Guds heliga berg i besittning, utgör en motsats till den

gudomliga tystnaden äfven i afseende på de orättfärdiga. Såsom en

gudomlig rättfärdighetsuppenbarelse, skall hon bringa i ljuset de gud

löses sinne och gerningar genom att bringa dem sjelfva i det till

stånd af elände, som motsvarar deras inre beskaffenhet. Mot detta

hafva de i sitt eget inre icke något värn, och hvad af yttre förhopp

ningsgrunder och stöd, som det afgudiska hjertat sökt åt sig, skall

den gudomliga straffdomen såsom med en vindflägt taga bort.

Det kan icke nekas, att profeten Esaias tidsålder i mycket har

kunnat gifva anledning till en sådan skildring, som den, hvars huf

vudinnehåll vi nu tagit i sigte. Hedniskt afguderi har väl föga före

kommit under de båda första konungarne Usia och Jotham, i hvilkas

tid Esaias verkade, enär desse i de historiska skrifterna hafva det

vittnesbördet, att de gjort det som var rätt inför Jehovahs ögon (2

kon. 15:3, 34, 2 Kr. 26: 4, 27:2). De hade dock icke afskaffat of

randet och rökandet på höjderna (2 Kon. 15:4, 35 2 Kr. 27:2),

hvilket, ehuru egnadt åt Jehovahs tjenst, likväl undergräfde enheten

och renheten i gudsdyrkan och erbjöd en anknytningspunkt för hed

nisk offertjenst. Den yttre framgången mot påträngande fiender och

den materiela förkofringen hade ock af folket missbrukats såsom en

näring för andlig sorglöshet, för yppighet, öfvermod och öfvande af
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förtryck. Derom vittna strafftalen i Es. 3: 16 ff och 5:8 ff, hvilka

sannolikt härleda sig åtminstone från Jothams tid, samt isynnerhet

det gudomliga hufvuduppdrag för sin profetverksamhet, som profeten

Esaias erhöll i konung Usias dödsår, hvilket uppdrag gifver tillkänna,

att folket redan då i det onda började mogna till förstockelse.

På den väg, som det inre affallet från Gud och sedeförderfvet

hade banat, inträdde och fortgick Israel ohämmadt under Ahas re

gering. Konungen sjelf gick i spetsen. Han icke blott upptog från

de tio stammarnes rike det der rådande sättet att dyrka Jehovah uti

kalfbilder, utan hängaf sig äfven åt ren hedendom, åt Baals- och

Molochs-dyrkan. Han rökade i Benhinnonsdalen och tog bland sina

egna söner offer åt Molok, ”han offrade och rökade på höjderna och

på kullarne och under alla gröna träd”. Utvecklingen af de politiska

tilldragelserna blef för honom en anledning till stigande ådagaläggande

och utveckling af sin otro och vantro. Rezins af Syrien och Pekahs

af Samaria anslag att inbryta i Juda, dela det sinsemellan och störta

det Davidiska konungahuset, hvilket anslag de ock nu, sedan fiendt

ligheter redan under Jothams tid varit å bane, börjat sätta i verket

genom egentligt eröfringskrig, bragte Ahas i den största förskräckelse.

Men sin räddning sökte han icke hos Jehovah, oaktadt profeten Esa

ias kom till honom i dennes namn, förkunnade, att den gudomliga

skickelsen skulle tillintetgöra de förbundna fiendernas plan, och

uttalade de högsta framtidsförhoppningar, som enligt Guds rådslut

tillhörde Davids ätt. Utan han vände sig till konung Tiglat

Pileser af Assyrien, hos hvilken han kunde vänta att finna stöd, enär

äfven denne hade sak med rikena Israel och Syrien, emedan konung

Pekah genom förbundet med Syrien undandragit sig det beroende af

Assyrien, i hvilket Menahem hade inträdt. Ahas anropade Assyrer

konungen ödmjukt om hjelp, förpligtande sig såsom ”tjenare och son”

åt honom. Sin bön beledsagade han med skänker, hvartill han an

vände templets guld och silfver och äfven den kungliga skattkamma

rens förråd. Genom detta utverkade han sig visserligen räddning för

stunden, men störtade sig och riket i stora faror för framtiden.

Sedan Tiglat-Pileser eröfrat Damaskus, besökte Ahas honom i

denna stad. Ett altare derstädes väckte hans uppmärksamhet. Han

tog en modell af det, sände denne till presten Uria med befallning,

att ett altare skulle byggas derefter. När Ahas kom tillbaka från

Damaskus, var altaret färdigt, och han började strax i egen person

"fira derpå; gaf derjemte åt detta nya altare ett så stort företräde,

att han flyttade det gamla af Salomo bygda kopparaltaret från sin

Plats samt lät på detta samma nya altare förrätta morgon- och af
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tonoffren för både konungen och folket och förordnade, att allt blod

af både brännoffer och andra offer skulle stänkas derpå. Dessutom

gjordes andra egenmäktiga ändringar med husgeråd och käril, som

hörde till templet. Från detta försök att omforma templet efter sy

riska idéer afstod konungen visserligen, men icke för att öfvergifva

de hedniska inblandningarne i tempelkulten, utan för att stänga temp

let och bygga altaren mångenstädes i Jerusalem och uppföra höjder

i Juda städer till att röka åt andra gudar.

Till sådana för en Davids ättling oerhörda handlingar föranledde

honom utan tvifvel icke blott böjelse för afguderi och förhoppningar

att i sina olyckor tillvinna sig de hedniska gudarnes ynnest och bi

stånd, utan äfven fruktan för den assyriske konungen och åstundan

att göra denne till behag.

Hurudant tillståndet i landet varit under en sådan regering, der

om hafva vi en tydlig vink redan i ordet om Ahas i 2 Kr. 28: 19,

att ”han gaf fria tyglar i Juda”. Derigenom hade åstadkommits i

landet den belägenheten, att ”hela hufvudet var krankt och hela

hjertat sjukt, att från fotabladet ända upp till hufvudet intet var helt,

utan idel hugg, bulnader och färska sår, ej utkramade, ej förbundna

och ej uppmjukade med olja”. Sådana mörka målningar nämligen

som den i Es. 1 och flera i Mikas profetia hafva otvifvelaktigt till

stor del erhållit sina färger från Ahas sextonåriga regeringstid. Jfr

om Ahas 2 Kon. 16, Es. 7, 2 Kr. 28.

Ahas son och efterträdare Hiskia ”gjorde det som var rätt i

Jehovahs ögon”. ”På Jehovah, Israels Gud, förtröstade han och höll

sig fast vid Jehovah utan att vika från honom och höll hans bud,

hvilka Jehovah hade budit Moses” (2 Kon. 18: 3, 5, 6). Han bör

jade genast med kraft arbeta på botandet af den judiska statens ska

dor, och det första och grundläggande steget i denna riktning var

templets öppnande och återställande af den lagenliga gudstjensten.

Framgången var öfver förväntan. ”Hiskia fröjdade sig, och allt fol

ket deröfver, att Gud hade gjort folket redoboget, oaktadt saken kom

plötsligt uppå” (2 Kr. 29:36). En lika hastig förändring till en

grundlig och varaktig gudsfruktan och rättskaffenshet få vi likväl

härvid icke föreställa oss. Tvärtom har profeten Esaias mycket att

straffa äfven i Hiskias tid. Afgudadyrkan hade icke fullkomligt af

alla öfvergifvits (Es. 30: 22, 31: 7) Det som trädt i hennes ställe,

der hon blifvit öfvergifven, var öfvervägande en blott utvärtes guds

fruktan, som öfvades enligt menniskobefallning och såsom en inlärd

form, under det sinnena voro tillslutna för den gudomliga uppenba

relsens verkliga mening och syfte (Es. 29: 9–13). Derjemte visa sig
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mest hos de rika och myndiga i folket mer eller mindre allmänt

gamla sedliga lyten, såsom begabberi mot gudomliga bud och varnin

gar (Es. 28:13, 14, 22), öfverdådigt lefnadssätt (Es. 28: 7), orätt

visor i rättegångsförhandlingar och förtryck af fattiga (Es. 29:20, 21).

Bristen på verkligt förtroende till Jehovah kom särskildt i dagen

gent emot de från Assyrien hotande farorna. Mot dessa ville man

nämligen värna sig genom förbund med Egypten, något som profeten

på det kraftigaste lägger sig emot och bestraffar (Es. 30: 1 ff,

31: 1–3).

Hiskias regering var visserligen ett kraftigt arbete på det judi

ska rikets höjande i religiöst, sedligt och politiskt afseende. Den re

ligiösa väckelsen, på hvilken företrädesvis profeterna – Esaias, Mika

– arbetade, understöddes kraftigt af stora tidstilldragelser såsom ri

ket Israels eröfring genom Salmanassar och Jerusalems underbara rädd

ning från den undergång, med hvilken Sanheribs krigshär hotade.

Likväl visade samma tid, såsom vi sett, tydliga förebud till en för

sämring och upplösning, som snart nog kunde inträda. Jfr om Hiskia

för öfrigt 2 Kon. 18–20, Es. 36–39, 2 Kr. 29–32.

Det fjortonde året af konung Hiskias regering, det året, i hvilket

Jerusalem belägrades och räddades, är den sista tidpunkt, då någon

uppgift förekommer angående Esaias verksamhet. Att med den ju

diska sagan antaga, att profeten icke blott lefvat öfver de femton

återstående åren af Hiskias regering, utan äfven in i Manasses, torde

vi i följd af öfverskriften Es. 1: 1 knappt vara berättigade, oaf

sedt att en så hög ålder, som profeten i detta fall skulle hafva upp

nått, kan vara mindre sannolik. Omöjligt är det likväl icke. Vi vilja

derför bifoga några ord om tillståndet under Manasse, Hiskias son

och efterträdare.

De afgudiska böjelser hos folket, hvilka under Hiskias tid varit

hållna inom skrankorna, bröto under Manasse löst, nu med hela den

styrka, hvarmed vantron tränger sig in efter en först ofruktbar och

sedan helt och hållet uppgifven förståndstro om det sannt gudomliga.

Ahas tider gingo igen i ännu hemskare skepnad. Manasse bygde

upp de höjder, som hans fader hade rifvit ned, och uppförde altaren

åt Baals-gudarne och gjorde Ascherastoder och tillbad all himmelens

här. ”Och han bygde altaren i Jehovahs hus och altaren åt all him

melens här i de båda förgårdarne till Jehovahs hus". Han insatte

till och med i sjelfva templet en Ascherabild. Afven Manasse tog

bland sina egna söner offer, som förbrändes i Benhinnomsdalen. Det

ena slaget af vantro åtföljdes af det andra. Konungen höll spåmän

och andebesvärjare.

J. A. Ekman. Esaias och Jeremias. 2
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Folket tog villigt efter, hvad konungen gjorde. ”Manasse för

förde Juda och Jerusalems innevånare till att göra ondt värre än

hedningarne, som Jehovah hade fördrifvit undan Israels söner”. Detta

fortgick, till dess den assyriske konungens häröfverstar öfverföllo ho

nom och bortförde honom i fångenskap för en tid. Efter återkom

sten från denna var och handlade han annorlunda. Jfr 2 Kon. 21:

1–18, 2 Kr. 33: 1–20.

Erinringen om tidsställningen under profeten Esaias lefnad stäl

ler tydligt nog i dagen, huruvida åtskilliga drag i det stycke, som vi

hafva för ögonen, Es. 57: 3–13, träffa in på denna tid. Man kan

tänka sig flere lägen inom densamma, med afseende på hvilka pro

feten Esaias skulle hafva kunnat tala på ett liknande sätt. Detta

gäller hvad som i vårt stycke är sagdt om afgudadyrkan och Israels

försök att ställa sig in hos hedniska konungar. Men äfven i detta

kunna vi dock icke finna något, som bestämdt utmärker den Esaian

ska tidsåldren såsom den för vår helige författare närvarande tiden,

liksom ej heller att denne tidsålder särskildt är angifven såsom för

fluten.

Slagtandet af barn i dalarne har förekommit äfven senare och då

utan tvifvel till större myckenhet. Jfr Jer. 7: 31, 19: 5, 32: 35.

Den allmänna beteckning, med hvilken denna sak bringas i erinring

Es. 57: 5, skulle till och med kunna anses såsom skäl emot att tänka

på Esaias tidsålder såsom utgångspunkt för den ifrågavarande skil

dringen, såvida det icke kunde med stor sannolikhet antagas, att det

då förekommande offrandet af barn ingalunda inskränkt sig till det,

som de historiska skrifterna tydligen omnämna, hvilket ju icke är

något mera, än att Ahas sjelf och Manasse – om man nämligen äf

ven får räkna en del af hans regering till Esaias tid – offrat söner

åt Molok.

Skickandet af sändebud till främmande konungar är likaledes i

sådan allmänhet omnämndt, att man ingalunda kan finna Ahas be

skickning till Tiglat-Pileser vara utmärkt såsom det, hvarpå profeten

särskildt syftar vare sig i sin egen eller en förfluten tid. Enär Ahas

vid nämnda beskickning grep till en så framstående sak som guldet

och silfret i templet, så synes det, som om något ord derom borde

hafva influtit i profetens utsago, ifall det just varit denna Ahas" be

skickning, som han menat. Denna är sålunda af profeten hvarken

specielt betecknad eller utesluten. Detta gäller äfven den senare i

Esaias tid gjorda beskickningen till Egypten. Es. 30: 1 ff, 31: 1.

Låter det verkligen tänka sig, att profeten Esaias kunnat tala

på sådant sätt om Israels trohetsbrott mot Jehovah, som orden lyda
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i Es. 57: 3–13, så torde han deremot svårligen, i likhet med hvad

dersammastädes förekommer, hafva kunnat tala om ett Guds stilla

tigande från en forntid (E?wp). Hans tidsålder synes icke hafva

rum för ett sådant. Visserligen nyttjas ordet pby både på vårt ställe

och äfven annorstädes (jfr Es. 32: 14, 15) om en tid, som är obe

stämd i anseende till varaktighet, men dock har gränser. Och man

kan icke uppgifva, huru lång en tid skall vara för att få kallas en

p?iv. Det saknas icke heller i profeten Esaias tid punkter, från

hvilka han har kunnat blicka tillbaka på ett längre skifte, under

hvilket inga särskilda gudomliga skickelser gripit in i sakernas gång.

Såsom sådana tidpunkter skall man måhända kunna anse början af

Ahas regering och slutet af Hiskias och början af Manasses, om denna

senare nämligen får komma med i betraktande. Likväl inställa sig

betydande svårigheter mot det antagandet, att Esaias skulle i någon

tid af sin verksamhet hafva talat om en Guds tystnad, som varat

sedan en forntid (D#ivr). Esaias hade sjelf ofta erhållit särskilda

gudomliga uppdrag att med sitt profetiska ord och sinnebildliga hand

lande utföra bland sina samtida. I synnerhet hade sådana uppdrag

gifvits honom med afseende på de mest skickelsedigra tilldragelserna,

som timade under hans lefnad. Dessa voro egnade att kännas djupt

af folket såsom ett gudomligt talande och handlande. De uppskakade

å ena sidan till den största förskräckelse, å andra sidan återfödde de

de högsta förhoppningar. Profeten sjelf känner och framställer dem

på det eftertryckligaste såsom ett gudomligt talande och handlande.

Särskildt olyckorna framställer han såsom ett gudomligt tuktande,

hvars slag fallit på alla punkter af samhällskroppen (Es. 1:5). Före

Ahas tid hade visserligen icke några svårare skakningar inträffat,

hvilka gjort ett Guds ingripande känbart. Men orden på vårt ställe

måste af andra skäl härleda sig från en senare tid. Hade profeten

Esaias skrifvit dem, så skulle han hafva gjort det mot slutet af sin

lefnad. Och det låter väl svårligen tänka sig, att han, som genom

lefvat en för sitt folk särdeles betydelsefull tid, på hvilken stora gu

domliga skickelser satt sin pregel, skulle hafva med afseende på

henne eller ens ett eller två årtionden af densamma hafva sagt:

”Gud har tegat stilla och det från en forntid (obtyp)"

Manar oss sålunda innehållet sjelft på vårt ställe att söka

dess ursprung i en annan tid än den Esaianska, så måste vi erinra

oss de följande tidernas karakter i det afseende, hvarom det i detta

innehåll är fråga. Vi hafva redan omnämnt konung Manasse och

hans tid, och vi vilja här, utan att upprepa det sagda, särskildt fästa

uppmärksamheten på denna tid, enär den till en stor del eller helt



20 Likketer mellan Esaias kapp. 40–66 och Jeremias.

och hållet ingår i de tider, som följa efter profeten Esaias lefnad, och

isynnerhet som den företer en mycket stor likhet med det som i Es.

57: 3–13 säges om afguderiet. De sista åren af sin regering använde

konung Manasse till att bortskaffa de främmande gudarne och alta

rena och att återställa Jehovahs dyrkan (2 Kr. 33: 15, 16). Tiden

för Manasses arbete härpå var utan tvifvel i förhållande till hans

långa – femtiofemåriga – regering ganska kort. Hans bortförande

till Babel, hvilket bragte honom till förändring i tänke- och hand

lingssätt, stod nämligen helt visst icke i sammanhang med Assarhad

dons öfverförande af nybyggare från östern till det eröfrade riket Is

raels landområde, utan har skett senare under Assarhaddons efter

trädare och i sammanhang med dennes undertryckande af ett uppror,

tillstäldt af vicekonungen i Babel. I detta uppror voro nämligen Ju

deens grannländer indragne, och det är högst sannolikt, att Manasse

gjort gemensam sak med de upproriske.*) Alltnog, Manasses försök

att återställa den sanna gudsdyrkan hade icke någon varaktig ver

kan. Hans son Ammon liknade honom endast i afguderi och åsam

kande af syndaskulder (2 Kon. 21: 19–23, 2 Kr. 31:21–23). Han

föll efter två år för sina egna tjenares händer.

Ammons död lemnade rum för ett storartadt försök att från

randen af undergång återföra den judiska staten till den rätta grund

valen för dess bestånd: den rena gudsdyrkan. Det var konung Josias

med största ansträngning och följdriktighet genomförda reformation. I

det yttre grep denna in djupt och omfattande. Ur templet och de

enskilda boningarne, ur Jerusalem och från höjderna i landet, äfven

inom Samariens område, bortrensades skoningslöst allt, som tjenat

afgudatjensten i dess många gamla och nya former eller den med

henne sammanhöriga otukten. Utrotandet skedde på ett sådant sätt,

att det skulle ingifva en varaktig afsky för afgudadyrkan. Särskildt

vanhelgades de platser, som varit invigda åt hedniska gudomligheter.

Besvärjare och spåmän aflägsnades. Presterna, som offrat på höj

derna, drogos tillsammans till Jerusalem; de som öfvat samma tjenst

inom Samarien, offrades på altarena. När på sådant sätt afgudatjen

sten var störtad och bortrensad, firades en påskhögtid så enhälligt

och så noggrant efter lagen, att ingen påskhögtid varit så hållen se

dan Domarnes tid.

Det var isynnerhet fyndet i templet af lagboken, som skedde

under det adertonde året af Josias regering, hvilket gifvit anledning

till detta genomgripande arbete på återställandet af Jehovahs rätta

*) Jfr Schrader, Die Keilinschriften und das Alte Testament, Ss. 238–243.
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dyrkan. Redan detta tyder på den inre drifkraft, som verkade i

detta företag. Den personlige bäraren af denna kraft, det personliga

vittnet för Jehovahs lag, sådan han tager menniskans hjerta, håg och

krafter i anspråk för kärleken och lydnaden mot Gud, och sådan

han förelägger menuiskan valet af välsignelse eller förbannelse, var

profeten Jeremias. Denne erhöll nämligen i Josias trettonde rege

ringsår sin profetiska vigning. Åfen profeten Zefanja tillhör Josias

tid. Men oaktadt sålunda det kraftigaste arbete skedde äfven på

menniskornas inre, kunde detta likväl icke åstadkomma någon mera

omfattande sann bättring hos folket. Det var redan moget för do

men. Väckelseropen genom profeternas mun blefvo för folket i stort

de sista försmådda anbuden af den gudomliga barmhertigheten före

den inbrytande stora straffdomen.

Raden af de olyckor, som inledde denna, öppnades – kan man

säga – genom konung Josias död. Denna tillfogades honom, då han

inlät sig i strid med Egyptens konung, Neko. Josia såg sitt rike ho

tadt genom Nekos framträngande och sannolika eröfringar i Syrien.

Han drog ut mot honom med en krigshär. Härarne sammandrab

bade på slätten vid Megiddo. Josia förlorade slaget och fördes dö

ende från valplatsen. Han hade regerat, inberäknadt minderårighets

tiden, trettioett år. Klagogråten vid Hadadrimmon i Megiddos dal

(Sak. 12: 11) var ett sant uttryck af en djup nationalsorg. ”Det

var” – säger Ewald – ”som ville en hemsk olycksaning tränga ige

nom folket, att med Josia riket sjelft var fallet, det rike, hvars siste

store sakförare han varit.”*) Jfr om Josia 2 Kon. 22, 23: 1–30,

2 Krön. 34, 35.

Det stycke ur Jeremias, med hvilket vi hafva att jemföra Es.

57: 3–10 förskrifver sig redan från Josias tid. Det tillhör de tal,

genom hvilka profeten sökte återföra Israel icke blott från afguda

tjensten till utvärtes lagenlig gudstjenst, utan från det afgudiska sin

net till erkännande af sina förbrytelser och uppriktigt återvändande till

Jehovah. Innehållet skådar dervid tillbaka på Israels uppförande un

der föregående tider, i synnerhet de närmaste, Ammons och Manasses.

Den öfverensstämmelse med detta innehåll, hvilken eger rum i stycket

Es. 57: 3–13, gör det möjligt, om nämligen ingen omöjlighet å annat

håll ligger i vägen, att samma tider åsyftas äfven af detta senare,

och visserligen såsom förflutna. Ty någon sannolikhet för att någon

tid mellan Manasse och Jerusalems eröfring genom Kaldeerna skulle

vara den för författaren af Es. 40–66 närvarande tiden finnes öfver

hufvud icke.

*) Jfr H. Ewald, Geschichte des Wolkes Israels bis Christus, B. 3, S. 406.
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Men det ligger icke heller i innehållet på vårt ställe hos Den

tero-Esaias något hinder för, att också den tid, i hvilken Jeremias

lefde, är för honom en förfluten. Uttrycket (dif i din hand har du

funnita (Es. 57: 10) tillkännagifver ett återupplefvande af kraften hos

folket efter ansträngningar och utmattningar, hvilka så att säga satt

sjelfva lifvet på spel. Härmed kan mycket väl syftas på ett återupp

lefvande af kraften äfven efter de genomgripande olyckor, genom

hvilka det judiska riket helt och hållet omstörtades, efter hvilka man

icke skulle hafva väntat, att något lif fanns qvar, hvarpå åter för

hoppningar kunde byggas att utan hjelp af Gud på sjelfvalda ogud

liga vägar vinna räddning och lycka. Beträffande dessa olyckor och

konungarnes och folkets handlingssätt under desamma hafva vi nu

att i korthet anföra hvad som kan ådagalägga, att profeten i stycket

Es. 57: 3–13 äfven kan tänka på dem såsom af Israel redan genom

lefvade.

Utan att rådfråga den egyptiske segraren upphöjde folket efter

Josias död en af hans yngre söner Joahas. Men Neko afsatte honom

efter tre månader, förde honom fången till Egypten samt belade riket

med en bötesumma. Under sitt korta herravälde hade Joahas redan

hunnit draga öfver sig den heliga historiens dom: &han gjorde det

som var ondt i Jehovahs ögon, i likhet med hvad hans fäder hade

gjorta. 2 Kon. 23: 31–34, 2 Kr. 36: 1–4.

Neko gjorde Eljakim, en äldre son af Josia, till konung, dock

under Egyptens öfverhöghet, och förändrade hans namn till Jojakim.

Några få år efter Jojakims tillträde till regeringen stod det skic

kelsedigra slaget vid Karkemisch, hvilket Nebukadnesar vann öfver

Neko, och genom hvilket det nyuppkomna babyloniska väldet erhöll

en afgjord öfvervigt bland österns riken. Icke långt derefter öfver

föll Nebukadnesar Jerusalem, förpligtade Jojakim till underdånighet

och tog med sig till Babel några förnäma ynglingar samt en del af

tempelkärilen. Efter tre år afföll Jojakim från Nebukadnesar. Denne

sände då krigsfolk af Kaldeer, Syrier, Moabiter och Ammoniter att

härja i Juda. Dermed fick det bero under den återstående delen af

Jojakims tid. Efter elfvaårig regering afled han. Han hade gjort

det som var ondt i Jehovahs ögon. 2 Kon. 23:34 – 24:6, 2 Kr.

36: 4–8, Dan. 1: 1 f.

Jojakin efterträdde sin fader Jojakim. Honom drabbade den

babyloniska hämnden för afallet mera tungt, än den drabbat hans

fader. Nebukadnesars fältherrar belägrade Jerusalem, och Nebukad

nesar sjelf anlände under tiden. Utan att längre försöka något mot

stånd gick Jojakin med sin moder, sina högste embetsmän och hoftje
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nare ut till Nebukadnesar att öfverlemna sig i hans händer. Nebu

kadnesar tog honom och hans följe tillfånga, plundrade templet och

den kungliga skattkammaren samt bortförde jemte konungen och de

med honom tillfångatagne ett urval af landets innevånare: embets

män, krigsmän, timmermän och smeder till ett antal af tiotusen. Blott

tre månader hade Jojakin fört spiran. Derunder hade han gjort det

som var ondt i Jehovahs ögon. 2 Kon. 24:6–16, 2 Kr. 36: 8–10.

Öfver det utarmade, sina bästa krafter beröfvade riket satte Nebu

kadnesar Josias son, Mattanja, till konung under namn af Zedekia, låtande

honom med ed vid Gud förpligta sig till underdånighet under Babel.

I de första åren af hans styrelse infunno sig i Jerusalem sändebud

från Edom, Moab, Ammon, Tyrus och Sidon för att indraga Juda i

ett förbund mot Babel (Jer. 27: 3). Jeremias uttalade i anledning

deraf så kraftiga och bestämda profetior om det öfvervälde, som all

verldens herre för en tid lagt i Babels hand, att förhoppningarne om

befrielse för den gången tyckas hafva förfallit (Jer. 27). Zedekia

reste sjelf kort derefter till Babel (Jer 51:59). Några år derefter

fingo samma förhoppningar en ny upphetsande näring genom den e

gyptiske konungen Hofras eröfringsplaner. Zedekia inlät sig i under

handlingar med honom, sändande budskap till Egypten (Hes. 17:15),

och bröt i nionde året af sin styrelse den ed, han hade svurit Ne

bukadnesar. Snart var en kaldeisk krigshär utanför Jerusalem och

bygde belägringsvallar omkring staden. De till undsättning antå

gande Egyptierna förmådde blott för en kort tid åstadkomma ett

afbrott i belägringen. De blefvo nämligen snart öfvervunna (Jer. 37:

5ff). Jerusalems innevånare uppbjödo med förtviflans mod alla kraf

ter till stadens försvar. Hungersnöden steg till det yttersta. Efter

halftannat års belägring lyckades Kaldeerna bryta sig igenom murarne

till den undre staden. Då de inträngt till den mellersta porten, hvil

ken ledde in till den öfre staden, hvarest Zionsborgen och templet

stodo, flydde Zedekia om natten med en del af krigsfolket. Men kal

deiska trupper jagade efter honom och fasttogo honom på slätten vid

Jeriko. Han fördes till Nebukadnesar, hvilken uppehöll sig i Ribla

i Syrien. Der blefvo hans söner inför hans ögon och de med honom

tillfångatagne judiske förnäme afrättade. Zedekia sjelf blef bländad

och bunden bortförd till Babel, der han fick vara i fängelse till sin

död. Han hade varit furste öfver Juda i elfva år, och de heliga ur

kundernas omdöme öfver honom lyder lika med det öfver hans när

maste företrädare.

Nebukadnesar sände, sedan domen öfver Zedekia sålunda blifvit

fäld, öfversten för sin lifvakt att utföra domen öfver staden. Ofver
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stepresten, dennes närmaste, tempeluppsyningsmän, flere innehafvare

af krigsbefäl och statsembeten samt sextio andra personer sändes till

Ribla och undergingo der dödsstraff. Dyrbarheterna i templet togos

att medföras till Babel. Stadens murar grusades. Jehovahs hus,

konungaborgen och alla hus i Jerusalem sattes i brand och ned

brunno. Stadens och landets befolkning bortfördes till Babylonien.

Af det ringare folket qvarlemnades ett antal att sköta åkrar och

vinberg. Öfver dessa satte konungen af Babel Gedalja till ståthål

lare. Sedan denne blifvit mördad af en anförvandt till det störtade

konungahuset, flydde af fruktan för straff från Babel en stor del af

de i landet qvarlemnade till Egypten. Så skedde det alltså amed

Jerusalem och Juda för Jehovahs vredes skull, att han kastade dem

bort från sitt ansigteg, 2 Kon. 24: 18 – 25:26, Jer. 39: 1–10,

k. 52, 2 Kr. 36: 11–21.

Dessa underrättelser om det judiska rikets upplösning, hvilka vi

bringat i erinring, innesluta en tafla, på hvilken mångfaldiga uttrycks

fulla gestalter från lifvet i dess djupaste allvar träda oss till mötes.

Dessa äro tecknade med innerlig medkänsla, men tillika i den omut

liga gudomliga sanningens och rättfärdighetens belysning af profeterna

Jeremias och Hesekiel. Vi se i dessa teckningar ett folk, som käm

par för sin tillvaro till det yttersta. Men kampen är icke den rena

hänförelsen, tänd af den idé, hvars bärare detta folk varit. Den är

dels en blott kamp för tillvaron, deri man måste tigga om hjelp på

alla håll af konungar och gudamakter, och hvarvid förhoppningarne

tändas och slockna, med det samma utsigterna till sådan hjelp ljusna

eller mörkna. Dels är den ock en hårdnackad förblindelse, som icke

kan se hvad som är fruktlöst, alstrad genom en öfverdådig tro på de

yttre tecknen af det, som utgjorde Israels högre folkvärde. I det

ena som det andra är det en vårdslösad och missbrukad kallelse och

välsignelse af Gud, som hämnar sig i förstockelse, förvirring och råd

löshet. Det är den gudomliga domen öfver gamla och nya synda

skulder, som förkrossande hvälfver sig fram. Men midt igenom virr

varr, jemmer, ursinnighet ljuder äfven rösten af Guds rena sanning,

och hennes tjenare gå trofaste, tåligt lidande, förföljelser och nöd till

mötes; och midt igenom den gudomliga straffdomens mörka moln

skina strålarne af det urgamla och åter nya löftet och öppna utsig

ter till ett evigt förbund mellan Jehovah och hans folk, som genom

gått luttringens eld.

Hvad vi angående det inre tillståndet under upplösningstiden för

vårt ändamål hafva att framhålla, är folkets ställning till Gud. Huru

främmande folket öfverhufvud var för Guds sanning och vilja, det

-
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visar bäst den ovärdiga behandling, som Jeremias och äfven andra

fingo röna, hvilka utan smicker och inblandning af lögn talade san

ningens ord. Enskild fiendskap med dödshotelse vederfors Jeremias

från hans födelsebygds, preststaden Anatots, innevånare (Jer. 11: 20

–23). En gång efter en symbolisk handling med åtföljande profe

tiskt tal blef han af tempeluppsyningsmannen slagen och satt i pin

samt fängelse öfver en natt (Jer. 19: 14–20:6). Under Jojakims tid

blef Jeremias, sedan han profeterat, att templet skulle varda likt Silo

och staden en förbannelse för jordens folk, hotad med döden af pre

ster, profeter och folket, men räddades genom några af de äldstes i

landet föreställningar. Uria, som profeterat i likhet med Jeremias e

mot staden och landet, hade deremot af konungen blifvit hemtad

från Egypten, dit han undflytt, och dödad (Jer. 26). När senare

på en allmän fastedag Jeremias låtit sina profetior föreläsas och deras

innehåll kommit till Jojakims kännedom, lät denne dem föreläsas äfven

för sig, men tog dem ur föreläsarens hand, sönderskar och uppbrände

dem och befalde, att Baruk, som uppskrifvit, och Jeremias, som för

fattat dessa profetiska tal, skulle gripas. Men de hade då förbor

gat sig (Jer. 36). Sedermera under den tid, då Kaldeerna hade af

brutit belägringen af Jerusalem för att möta Hofra, ville Jeremia

lemna Jerusalem för att begifva sig till folket i Benjamins område.

Han blef då fasttagen, såsom om han ämnat öfverlöpa till Kaldeerna;

de öfverste utgöto sin vrede öfver honom med slag och kastade ho

nom i fängelse. Att konung Zedekia behöfde rådfråga honom, för

skaffade honom blott något mildare fängelse (Jer. 37). Efter ett tal

om underkastelse under Kaldeerna blef han af de öfverste kastad i

en brunn, i hvilken det var gyttja. Derifrån räddades han med ko

nungens begifvande af en hofman af ethiopisk börd och förblef se

dan i fängelset till stadens intagande, ehuru han blifvit rådfrågad

ännu en gång af konungen (Jer. 38).

En stor andel i förföljelserna mot Jeremias och i folkets otill

gänglighet för den sanning, han talade, hade prester och falske pro

feter. Det hade nämligen, och utan tvifvel särskildt sedan Josia

störtat afgudatjensten,*) uppstått hos många ett stort nit för templet

och tempeltjensten, hvilket icke gjorde om intet, utan snarare blott

utgjorde täckmantel för en inre gudlöshet och oförbätterlighet. Utan

att erkänna sina syndaskulder eller lägga på hjertat, hvad den gu

domliga rättfärdigheten hade att utkräfva, utan att vilja inse, hurule

*) Jfr Hess, Geschichte der Könige Juda und Israels nach der Trennung

des Reichs, B. 2, S. 289 ff.
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des Israels höga rätt och värde såsom folk berodde på en verklig

gudsfruktan, hängde man sig – såsom vi redan antydt – krampak

tigt fast vid det yttre templet såsom en oförytterlig, oförstörbar helge

dom och tryggade sig mot farorna genom denna tro om templet. Man

inpreglade i sitt hjerta: här är Jehovahs tempel (Jer. 7:4). Stötte

något emot denna tro, så lät man det icke intränga i hjertat att

pröfvas efter samvetet, utan förklarade det genast såsom smädande

af det heliga. Så kunde ifvern för heligheten af Jehovahs tempel

och tempelstaden, vare sig förbunden äfven med ifver mot hednisk

kult eller i hemlighet tillika gynnande sådan, utestänga inflytelserna

af det i inre sanning heliga och användas som ett vapen mot Jeho

vahs sändebud, hvilka i första rummet yrkade på botfärdighet och

inre rening. För prester af ogudligt sinne låg denna förvändhet

närmast, hade också i sådane utan tvifvel sina ifrigaste förfäktare.

I samma riktning uppträdde i rikets sista dagar en mängd pro

feter, hvilka gjorde anspråk på att tala i Jehovahs namn. De för

kunnade, att Babel skulle gå under, men icke, såsom Jeremias förut

sade, sedan det herrskat sin af Gud förelagda tid, utan inom kort,

men att Jerusalem icke stode i någon fara, utan snart skulle återfå

hvad de främmande eröfrarne redan tagit. Jfr Hananjas profetia Jer. 28:

l–4. Sådana utsagor understöddes genom syner och drömmar efter

det egna hjertats bedrägeri, hvilka berättades såsom komna från Je

hovah. Sådant hade den förderfligaste verkan på konungen och fol

ket. I sjelfva verket var det sätt att söka uppenbarelser af Jeho

vah, hvilket användes, ett nytt slag af afguderi. Ty man tänkte

begagna sig af Jehovah på samma sätt som af de hedniska gudom

ligheterna till att få veta och utverka, hvad det oförändrade köts

liga sinnet önskade. Det gick i sjelfva verket ut på, detta drömvä

sende, att &komma folket att förgäta Jehovahs namn för drömmars

skull, liksom dess förfäder glömt hans namn för Baals skulla. Jfr

Jer. 23: 9–40.

Men hade sålunda det ogudliga sinnet hos många iklädt sig en

helt annan gestalt än egentlig hednisk afgudatjenst, så har dock

utan tvifvel icke heller sådan saknats: Redan betonandet af likhe

ten med fäderna i det onda, som de sista konungarne gjorde, tyder

härpå. Så hafva ock sannolikt, när efter Josias död tyglarne åter

släptes lösa, bland folket många åter kommit in på de gamla spå

ren. Afven utsagor af Jeremias och Hesekiel gifva detta vid handen,

om man ock icke säkert kan urskilja, hvad som i detta afseende

säges om det närvarande slägtet såsom ett med dess förfäder och

om detsamma för sig sjelft, eller hvad som är uttryck för en mera

~~
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inre än en yttre verklighet. När t. ex. redan en stor del af befolk

ningen jemte Jojakin blifvit bortförd i den babyloniska fångenskapen

och lefvat i densamma på det sjette året, så fick den dervarande

profeten Hesekiel en syn, i hvilken hans ande fördes till Jerusalem

och templet. Der tedde sig för hans ögon styggelser i förgårdar

ne, i sidobyggnaderna på väggarne afgudabilder, för hvilka Isra

els äldste rökade, i porten till templet qvinnor, som suto och

gräto öfver Tammus, i den inre förgården vid ingången till templet

prester, som vände ryggen åt templet och mot öster tillbådo solen.

Hes. 8: 1–18. Denna Hesekiels syn må nu väl icke gifva en mål

ning af verkligheten, sådan hon i det yttre bokstafligen var. Men

hon skildrar i hvarje fall en inre verklighet, hvilken på mer eller

mindre liknande sätt tagit gestalt i det yttre.

Det faller lätt i ögonen, att den öfverblick af det förflutna,

hvilken göres i Es. 57: 3–13, äfven kan inbegripa de nu senast be

traktade tiderna. Visserligen äro de icke de på taflan lättast igen

känneliga eller de, som gifvit henne sin egendomliga pregel. Denna

förmån tillkommer utan tvifvel Manasses tid, hvilken torde vara den,

till hvilken den ifrågavarande skildringen i första rummet leder tan

ken. Detta vore äfven naturligt för en skildring, som från exilens

ståndpunkt i stora drag bringade det förflutna under ögonen. Ty

Manasses tid var i sjelfva verket den, under hvilken affallet från

Jehovah inom Juda nådde den mognad, att det afgjordt drog de gu

domliga straffdomarne öfver folket. Så utmärkes densamma tydligt

i andra konungaboken. Denna bok anmärker nämligen såväl i

fråga derom, att Josias verksamhet icke kunnat åstadkomma folkets

räddning, som vid berättandet af kaldeiska, syriska, moabitiska och am

monitiska krigsskarors härjningar i Juda under Jojakim, att Manas

ses synder, med hvilka han retat Jehovah, var orsaken till att denne

icke vände sin vredes förgrymmelse, utan gick att bortkasta Juda

från sitt ansigte. 2 Kon. 23:26, 24:3.

Vi hafva nu slutligen att fatta i sigte, hvad vi kunna veta om

tillståndet under den babyloniska fångenskapen i det afseende, hvari

det kan erbjuda någon belysning deröfver, om ett tal, sådant som det

i Es. 57: 3–13, kunnat hållas af en profet under denna tid och be

lägenhet. Sedan Jojakin med de förnämsta af Judarne blifvit bortförda

i fångenskapen, uppstodo och underhöllos hos dem liksom hos de i lan

det hemmavarande förhoppningar om snart förestående upprättelse och

rikets återställelse till sjelfständighet. Åfven bland de landsflyktige upp

trädde många spåmän, hvilkas syner och drömmar gingo ut på detta. Det

fanns äfven bland det landsflyktiga Israels föreståndare de, hvilka både
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rådfrågade dessa spåmän och tillika vände sig till profeten Hesekiel. Af

hans strafftal både mot de falska siarena och mot dessa, som frågade efter

Jehovahs råd, framgår, att hos bådadera det hedniska väsendet var en

såväl yttre som inre verklighet. Jfr Hes kapp: 13, 14, 20. &Desse

mäng – så lydde det gudomliga omdömet inför profeten Hesekiels

ande om de äldste, som voro komna till honom för att fråga – chafva

låtit sina gudar uppstiga i sitt hjerta, och stötestenen, som kommit

dem att falla i deras syndaskuld, hafva de stält inför sina ansigtena

(Hes. 14: 3). Vid ett annat tillfälle fingo sådane efter Guds råd

frågande ett svar af Jehovah genom profeten, hvilket efter en erin

ring om fädernas synder äfven innehöll detta: &huru, på edra fäders

väg orenen i eder och efter deras styggelser löpen i horiskt, och ge

nom att frambära edra gåfvor, genom att låta edra söner gå genom

eld orenen i eder på alla edra afgudar intill denna dag – och jag

skulle låta mig frågas af eder, Israels hus? Så sannt jag lefver,

säger Herren Jehovah, jag skall icke låta mig frågas af eder. Och

det som uppstiger i eder ande, ske, nej ske skall det icke, det som

i sägen: varda skola vi såsom hedningarne, såsom ländernas folk

stammar till att tjena trä och stena (Hes. 20:30–32). Det visar

sig således äfven hos många af de i Babel fångne judarne i början

af fångenskapen en sådan vidhängsenhet vid det hedniska väsendet,

en sådan halfhet och slapphet i tron på den sanne Guden, att de

tyckte det vara bäst att uppgifva sin tillvaro såsom Israeliter, att

uppgifva den andliga höghet och ära, bestående uti att känna Jeho

vah, hvilken blifvit skänkt åt Israel. Samma sinnelag visar sig äf

ven hos de Judar, som befunno sig i Egypten. När profeten Jere

mias vid ett tillfälle, då många voro samlade, förehöll dem deras rö

kande åt främmande gudar och förkunnade den gudomliga straffdom,

som skulle följa på ett sådant syndande, och den obotfärdighet, som

efter de mest närgående gudomliga straffhemsökelser derigenom fort

farande ådagalades, så svarade de församlade, män och qvinnor, på

följande sätt: al afseende på ordet, som du har talat till oss i Je

hovahs namn, höra vi dig icke; ty förvisso skola vi sätta i verket

det ordet i sin helhet, hvilket har utgått ur vår mun till att röka

åt himmelens drottning och utgjuta åt henne dryckesoffer, såsom vi

hafva gjort, både vi och våra fäder, våra konungar och våra furstar

i Juda städer och på Jerusalems gator, och vi fingo då vår mättnad

af bröd och befunno oss väl, och någon olycka erforo vi icke; men

sedan vi hade upphört att röka åt himmelens drottning och utgjuta

åt henne dryckesoffer, hafva vi fått lida brist på allt, och genom

svärd och hunger hafva vi förgåtts o. s. v. Jer 44.
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Likväl verkade fångenskapen äfven redan i sin begynnelse hos

många till botfärdighet och rening. De i fångenskapen tidigare bort

förda framträda i en syn för profeten Jeremias under bilden af en korg

med tidigt mogna fikon; och Jehovah säger om dem: &i likhet med

dessa goda fikon, så skall jag tänka på fångarne af Juda, hvilka

jag har bortsändt från detta rummet till Kaldeernas land, till det

bästa och rikta mina ögon på dem till det bästa och återföra dem

till detta landet och bygga dem utan att nedslå och plantera dem

utan att upprycka; och jag skall gifva dem ett hjerta att känna mig,

att jag är Jehovah, och de skola vara åt mig till folk, och jag skall

vara för dem Gud; ty de skola vända om till mig af hela sitt hjertag

(Jer. 24: 5–7). Samma utsigt öppnas äfven för folket, betraktadt

i dess helhet, efter Jerusalems undergång. Hesekiels profetior öfvergå

nämligen efter den tiden från strafftal till frälsningslöften. Till dem,

hvilka erkände, att i olyckorna deras öfverträdelser kommit öfver de

ras hufvuden, har profeten enligt Guds befallning att säga: ”så hafven

i sagt: våra öfverträdelser och våra synder äro öfver oss, och genom

dem förgås vi, och huru kunna vi lefva?” "Så sant jag lefver, säger

Herren Jehovah, jag har intet behag i den ogudaktiges död; utan om

den ogudaktige omvänder sig från sin väg, så skall han lefva: vänden,

vänden eder om från edra vägar, de onda! Hvarför viljen i dö, Is

raels hus?” (Hes. 33: 10, 11). At Israel i dess helhet lofvas en åter

upprättelse, hvilken i jemförelse med det dåvarande tillståndet af upp

lösning och med afseende på den herrlighet, som en gång ur densamma

skulle utveckla sig, tecknas under bilden af en uppståndelse från dö

den (Hes. 37: 1–14). Mot Israeliternas klagan: ”förtorkade äro våra

ben, och förgånget är vårt hopp, vi äro afskurna, vi” får profeten

Guds befallning att tala: ”så säger Herren Jehovah: si jag är den,

som öppnar edra grafvar och för eder ut från edra grafvar, mitt folk!

Och jag skall föra eder till Israels land, och i skolen förnimma, att

jag är Jehovah, då jag öppnar edra grafvar och utför eder ur edra

grafvar, mitt folk! Och jag skall gifva min ande i eder, och i sko

len lefva, och jag skall bringa eder i edert land, och i skolen förnimma,

att jag är Jehovah; ty Jehovah har talat och gör det, säger Jeho

vah” (Hes. 37: 11–14).

Men till en sådan återupprättelse måste grunden läggas genom

en inre rening och pånyttfödelse, en sådan som utlofvas af Gud ge

nom profeten i följande ordalag: ”jag skall stänka öfver eder rent

vatten, att i varden rene; från alla edra orenheter och från alla edra

afgudar skall jag rena eder; och jag skall gifva eder ett nytt hjerta,

och en ny ande skall jag gifva i edert inre; och jag skall borttaga
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hjertat af sten från edert kött och gifva eder ett hjerta af kött; och

min ande skall jag gifva i edert inre och göra, att i vandren i mina

bud och mina rätter hållen och gören” (Hes. 36:25–27). Denna

förändring i hela dess djup och omfattning har visserligen icke skett

under den babyloniska fångenskapen, liksom icke heller den på henne

beroende befrielsen och herrliggörelsen annorlunda än i en lägre me

ning följde omedelbart efter fångenskapen. Men såsom det skedde

en befrielse ur fångenskapen, så skedde det dessförinnan en verklig

inre förbättring hos folket, om den ock utgjorde i förhållande till den

i profetiorna förkunnade reningen och pånyttfödelsen blott en ringa

begynnelse och en svag förebild. Innerst ur folkets kärna uppsteg till

Gud botfärdiga hjertans erkännande af synden och bön om förbar

mande: ”vi hafva syndat med våra fäder, vi hafva öfvat missgerning

och åsamkat oss skuld. Fräls oss Jehovah, vår Gud, och samla oss

från hedningarne, att vi må tacka ditt heliga namn, att vi må be

römma oss genom ditt lof! (Ps. 106: 6, 47). Fromme Israeliter gräto

vid Babels elfvar, då de tänkte på Zion; och hågkomsten af Jerusa

lem var dem lika dyrbar som deras eget lif. Jfr Ps. 137. Denna

längtan och sorg var sannolikt mycket allmän, ehuru mer eller mindre

af helig art. De fastedagar, som firades till minne af hufvudtilldra

gelserna vid rikets undergång fyra gånger om året, voro uttryck deraf.

Jfr. Sak. 7: 3, 5, 8: 19 m. Jer. 52: 6, 7, 12, 13, 2 Kon. 25:1, Jer.

39: 1, 2 Kon. 25: 25 f. Jer. 41: 1 ff.

Tron på Gud blifver så mycket renare och kraftigare, ju större

offer hon måste göra af de gåfvor, som fängsla sinnet vid dem sjelfva

och derigenom draga det undan deras gifvare, och ju mindre stöd hon

har i det yttre. Israel var nu bragt i det läge, att det hade förlorat

det som gaf timliga fördelar, yttre stöd och skydd åt den sanna guds

dyrkan och det som gjorde henne till en sinligt imponerande makt.

Omflyttningen från fäderneslandet till ett land af annan natur och i

allmänhet andra förhållanden var egnad att bryta den med egandet

af land, stad och tempel sammanvuxna säkerheten och utplåna gamla

onda vanor. Tanken, att den närvarande belägenheten var en ådra

gen gudomlig straffdom, låg nära och fördjupade botfärdigheten hos

dem, som gåfvo den gudomliga skickelsen rätt, Afguderiet framträdde

nu för Israeliterna hos deras omgifning oblandadt, och dess haltlöshet

och dårskap blef derigenom för den tänkande mera i ögonen fallande.

Konung Nebukadnesar öfvade i allmänhet icke någon religionsför

följelse. Det despotiska godtycket hos herrskaren kunde dock lätt

komma att låta Israeliterna känna afgudadyrkan såsom en tvångs

makt, som trängde sig på dem. När Nebukadnesar vid invigningen



Likheter mellan Esaias kapp. 40-66 och Jeremias. 31

af bildstoden på Duraslätten befalde alla närvarande att falla ned

och tillbedja inför densamma, så träffade denna befallning visserli

gen blott några få Judar, emedan denna gång endast de förnäme i

hans rike voro samlade. Jfr Dan. 3. Darius' Mederns påbud dere

mot att under en månad inställa all bön med undantag af bön till

honom sjelf lät utan tvifvel känna sig tryckande äfven för Judarne.

Men om också förtryck i afseende på religionen mindre utgått från

herrskarne, så har helt säkert den babyloniska befolkningen tillåtit

sig sådant mot de fångna eller åtminstone ett för deras tro djupt så

rande hån. ”Bitterheten af förbannelsen (hvarmed den 137:de psal

men slutar) förutsätter väl ett och annat, som historien har förte

gat”.*) Sådant allt var egnadt att låta Israel känna afgudatjensten

såsom ett tryck och tvång, sålunda såsom ett straff, hvarigenom ve

dervilja mot henne borde uppväckas. Det hade gått i fullbordan

hvad Jeremias profeterat, att Israel skulle tjena främmande gudar i

ett främmande land. Jer. 5: 19, 16: 13. Jfr äfven 5 M. 4:28, 28:64.

Å andra sidan hade omgifningen och afgudatjensten stora lockelser,

så att det låg dem nära, hvilka icke hade någon glädje af det, som

var Israels egentliga skatt och ära, att hufvudsakligen låta detta

fara och att sammansmälta med hedningarne. Vi se af dessa påpe

kade omständigheter, att i fångenskapen låg en djupt och mångsidigt

verkande reningskraft, att tron så att säga trängdes tillbaka in till

sitt eget väsen, att hon nödgades att ådagalägga och utveckla sin e

gen kraft.*) Vittnesbörd från denna tid om tron i hennes innerlig

het, renhet och styrka hafva vi, oafsedt hvad som i detta afseende

kan hemtas från Deutero-Esaias, såväl i psalmer som i berättelser

hos profeten Daniel angående tros-ståndaktighet äfven då martyrdöd

hotat. Vittnesbörd åter om denna tros verkan utåt, hennes inverkan

på folket i större mängd hafva vi i det faktum, att efter fångenskapen

icke vidare någon yttre afgudatjenst förekom hos Judarne. Det o

gudliga sinnet, der det förblef eller ånyo uppstod, tog sig efter den

tiden en helt annan gestalt.

*) Hess, Geschichte der Regenten von Juda nach dem Exilio, B. 1, S. 180.

*) ”Einmal überhaupt muszte das Edle und Unsterbliche in Israel rein

durch die eigne innere Kraft sowohl gegen die unedleren Triebe und nie

deren Richtungen, welche ihm selbst bis jetzt noch beigemischt waren,

als auch gegen die ganze grosze heidnische Welt mitten in dieser sich er

halten lernen: und hier haben wir eben die seltene Zeit wo beides zugleich

geschah”. Ewald, Geschichte des Volkes Israel bis Christus, B 4, 2:te

Ausg. S 26. Jfr för öfrigt dersammastädes hela framställningen af ”die

innere Umwandlung”.
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Det nu senast omnämnda förhållandet synes göra det otroligt,

att det stycke, för hvilket vi söka en historisk utgångspunkt, skulle

hafva densamma i fångenskapens tid. Härtill kan äfven läggas den

omständigheten, att skildringen delvis icke passar in på exilens tid

i följd af det lands naturliga beskaffenhet, hvilket varit skådeplat

sen för den afgudadyrkan, som åsyftas. De berg, höga och resliga,

hvilka omnämnas, höra nämligen helt visst till "Israels berg", såsom

den i landsflykten lefvande profeten Hesekiel ofta kallar sitt hemland

i motsats till de vidöppna fält vid floden Kebar, der han hade sin

uppehållsort i landsflykten. Men härvid hafva vi att lägga vigt derpå,

att, såsom redan förut är visadt, orden i Es. 57: 3–13 ingalunda

hafva till ändamål att framställa, hvad som just då, när de talades

eller skrefvos, bokstafligen gjordes af de tilltalade. Såsom de botfär

diga i exilen erkände sina synder såsom en fortsättning af deras fä

ders och derför erkände sig ansvariga tillika med dem och delaktiga

i den skuld, som folket i ett sammanhang från fäder till efterkom

mande hopat öfver sig (jfr Ps. 106, Dan. 9); så blifva äfven de obot

färdige, som i sitt inre slöto sig till fädernas mot Gud trolösa sinne

lag, äfven i anseende till skulden och domen sammanslutna med de

ras fäder. Jfr äfven Es. 65. 7. På samma sätt ser också Jeremias

i det stycke hos honom, som till innehållet liknar Es. 57:3–13, det

på hans tid lefvande slägtets syndaskuld i oupplösligt sammanhang

förändring skedde med Judarne under fångenskapen, är att märka,

att i vårt stycke tilltalas icke i första rummet Israel såsom folk utan

de ogudaktiga i motsats till Guds folk (v. 14), hvars medlemmar be

tecknas såsom förkrossade och ödmjuka i anden (v. 15), om också

sedan under talets fortgång en viss identifikation mellan de ogudak

tige och Israel såsom folk eger rum. Motsatsen mellan dessa och Guds

folk framhålles äfven vid slutet af det 57:de kapitlet. Ty sedan det

löftet uttalats, att Jehovah skall skapa frid åt dem, som äro fjerran,

och åt dem, som äro nära, undantagas likväl från delaktigheten i

denna frid de ogudaktiga, hvilka liknas vid det af stormen upprörda

hafvet, som ej kan vara stilla. "Ingen frid” – heter det – ”är för

de ogudaktiga” (vv. 20, 21). Att dessa ogudaktiga äfven under exi

lens tid kunnat uppträda med begabberi mot sanningens målsmän

(v. 4), att de varit intagne i sina hjertan af den begärelses lidelse,

som utmärker hedningarne, hvilka icke veta af Gud (jfr 1 Thess.4:4),

att de ingått förbindelser med hedningarne, intagne af åtskilligt både

af deras vidskepelse och af deras gerningar (vv. 5–9), och att de

ingått förbindelser med hedningarne och vändt sig bort från Israels

s
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Gud äfven i följd af menniskofruktan (v. I 1), detta allt ligger ju

mycket nära att antaga. Att de äfven i det yttre stält sig lika med

hedningarne i afseende på gudsdyrkan, är ju också ganska sannolikt,

för så vidt de öfverhufvud med hedningarne ingingo förbindelser,

hvilka väl icke af dessa skulle hafva erkänts för att ega något värde,

om de icke också åtföljts af deltagande i offer och gudsdyrkan. Så

som ett bevis, att Israeliter upptagit deras föreställningar, bland

hvilka de under fångenskapen bodde, hvarvid de likväl icke förgätit

helt sitt eget folks religion, kan anföras innehållet af inskrifterna på

fem lerkäril, funna i Kasr i Babel af Layard. Dessa käril hafva

nämligen uppenbarligen tillhört de närmaste efterkommande till de i

landsflykten vid Chaboras bortförda Israeliterna. De voro betäckta

med hebreisk fenicisk skrift, innehållande besvärjningsformler mot

hedningarnes onda andar och afgudar, formler, som skulle skydda mot

feber o. s. v., hvilka formler städse slutade med åberopande af de

goda englarne, med hallelujah, sela och amen.")

För vårt syftemål böra vi derjemte lägga märke till andra ut

tryck, i hvilka Deutero-Esaias skildrar det afguderi, som öfvades af

personer, hvilka han tilltalar såsom samtida. I synnerhet bör Es. 65:

3 f. komma i betraktande. Sedan profeten i folkets namn inför Gud

klagat, att Zion blifvit en öken, Jerusalem ödelagdt och Israels helge

doms och herrlighets hus, der fäderne hade lofvat Gud, uppbrändt

med eld, får han till svar af Jehovah allraförst en erinran om, huru

Guds händer varit utsträckta öfver folket, men detta alltjemnt stått

fast i sitt affall. Dervid nämnes, huruledes medlemmar af detta folk

offrat slagtoffer i trädgårdarne, rökat på tegelstenar, sutit i grafvarne

och tillbragt natten på dolda ställen, ätit kött af svin och haft sina

käril fulla med soppa på afskyvärdt kött. ”Denna skildring” – sä

ger Delitzsch – ”är så egendomlig, att man i beskrifningarne på den

förexiliska afgudatjensten förgäfves ser sig om efter paralleler till den

samma.”*) Derjemte nämnas det här åsyftade slägtets synder i mot

sats till fädernas, och desse senare betecknas i anseende till deras

syndande dermed, att de rökat på bergen och smädat Jehovah på

höjderna (v. 7). I detta sistnämnda se vi, att profeten, i och med

detsamma han flyttar tanken tillbaka till fäderna, också flyttar ho

nom till en annan skådeplats. Och sker icke detta på ett sådant

sätt, att man kan känna igen, att det är från Babels slätter till ”Is

*) Die Länder und Stätten der heiligen Schrift von F. A. und O.

Strausz, S. 434.

*) Delitzsch, Commentar über Jesaia 2:te Ausg. S. 655.

J. A. Ekman. Esaias och Jeremias. 3
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raels berg”, som denna tankens förflyttning sker, eller med andra

ord, att landsflyktsorten är den skådeplats, som profeten har inför

sina ögon närvarande? De nämnda sätten för afgudatjensten äro

också babyloniska. Tegelstenarne ("cocti lateres”) hafva sitt hem i

Babylonien. I hålor under palatserna i Babylon hafva funnits afguda

bilder af ler. Åtandet af svinkött*) och soppan af styggelser tyda

väl icke i och för sig i främsta rummet på Babylonien, men utesluta

det ingalunda. Samma förhållande torde ega rum med gudomlighe

terna Gad och Meni, om hvilka det längre fram i sammanhanget på

sist ifrågavarande ställe säges, att bord blifvit dukade och dryckes

offer ifylda åt dem af de Israeliter, till hvilka talet är riktadt (v. 11).*)

Jfr äfven Es. 66. 17. Åfven på de sist anförda ställena framträda

motsatserna i folket mot hvarandra, motsatsen mellan Jehovahs folk,

som söker Jehovah, och dem, som öfvergifva honom (65: 10, 11), mel

lan dem, som frukta för Jehovahs ord, och deras bröder, som hata och

utstöta dem för Jehovahs namn skull (66:5). Jfr äfven Es. 42: 17.

Den omständigheten, att under talets fortgång i Es. 57: 3–13

de ogudaktiga tilltalas såsom en samlad hop eller, om man så vill,

såsom identiska med hela folket, gör icke om intet, att det är de ogu

daktiga i motsats mot de rättfärdiga, som menas. De identifieras med

hela folket, emedan de hafva samlat i sitt inre resultatet af den synd

utveckling, som försiggått hos folket. På stället Es. 65: 3 ff sker

samma identifikation, ehuru i motsatt ordning, så att de ogudaktiga

först identifieras med hela folket och sedan utmärkas särskildt till

skilnad från Jehovahs folk. På samma sätt som de afgudiskt sinna

des antal sättes lika med hela folket, så göres på andra ställen de

gudfruktigas gemenskap lika med hela folket (t. ex. 62: 1 ff). Båda

dera hafva sin grund i olika synpunkter för betraktelsen. Att åter de

ogudaktigas antal enligt Deutero-Esaias synes vara ganska betydande,

bör icke heller anses omotsvarigt det verkliga förhållandet i exilens

tid, icke ens i dess senare skifte. De som icke begagnade sig af tillå

telsen att återvända hem, när denna gafs, torde väl till största delen

hafva underlåtit detta på grund af inre och yttre samstämmighet med

hedningarne. Och vi vete icke, huru stor del af hela folkmängden

de femtio tusen, som återvände, utgjorde, icke, huru många af dessa,

som gjorde det af tro till Gud. Ty Gud bevisade räddning för sina

tjenares skull (Es. 65:8). Många af de återvändande hade dessutom

") Jfr ”öoiv uavrevsosa.” hos Babylonierna, Paus. 6:2 enligt Knobel, der

Prophet Jesaia, S. 431.

*) Jfr Delitzsch, Commentar über Jesaia, Ss. 655, 659, 660.
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senare kunnat komma till besinning, mångas längtan efter hemlandet

hade kunnat väckas just då, när räddningens morgon grydde.

Enär vi ofvan anmärkt, att uttrycket i Guds mun: ”har jag

icke tegat stilla och det från en forntid?" (Es. 57: 11) svårligen kan

hafva någon tillämplighet på profeten Esaias tidsålder, så måste vi

här göra reda för, huruvida det bättre lämpar sig för exilens tid.

Detta uttryck om Gud förekommer endast hos Deutero-Esaias. Es.

42: 14 säger Jehovah, att han har tegat stilla från en forntid ("n"Wrin

obyp) tydligen med afseende på en förfluten del af Israels fån

genskapstid, under hvilken han hållit tillbaka såväl sin räddande kär

lek mot sitt folk som sina straffdomar mot dess förtryckare, men i

motsats hvartill han nu stode färdig att på det eftertryckligaste gripa

in både dömande och frälsande. Es. 64: 11, 12 framställes det för

hållandet, att Guds helgedoms städer äro en öken, Jerusalem en öde

lagd plats, och att templet ligger nedbrändt, såsom någonting för Je

hovah så uppfordrande, att fortvaron af detta tillstånd endast eger

rum på grund af ett stillatigande från hans sida. Jfr äfven Es. 63:

18, 19. Upphäfvandet åter af detta tillstånd beror på ett upphörande

af den gudomliga tystnaden, Es. 62: I ff. Ett sådant upphörande af

Guds tystnad är också de afgudiske Israeliternas bestraffande, Es.

65: 6. För de ogudaktige var Guds tigande, om ock i det hela ett

strafftillstånd egde rum, likväl jemförelsevis ett Guds tålamod, men

hvilket af dem missbrukades till säkerhet, Es. 57: 11. De i anden

förödmjukade kände detsamma såsom en gudomlig vrede och derför

dess långvarighet såsom en tid af sorg och försmäktande, Es. 57: 16.

I förhållande till hvad det var för dessa, som hade känsla för hvad

det innebar för Israel att vara öfvergifvet af den särskilda gudomliga

hjelpen och ledningen, nämnes varaktigheten af Guds stillatigande

såsom en evighet (D?Ty), och den kan nämnas så, äfven om det i af

seende på tidsmåttet i och för sig blott gäller några årtionden, i

hvarje fall med mera skäl än någon af mellantiderna mellan de till

dragelser, som i profeten Esaias tid utgjorde ett tydligt gudomligt in

gripande. Från en annan synpunkt, från synpunkten af det efter

straffdomen följande gudomliga förbarmandets rikedom och den gudom

liga nådens eviga natur kallas samma tidslängd blott för ett ögon

blick (92). Es. 54 7, 8. På samma sätt, som tiden för Guds tyst

nad af Deutero-Esaias benämnes en evighet (p?iv), på samma sätt

kallar han äfven, hvad som utgör ett bevis på samma Guds tystnad,

ruinerna af Jerusalem och det heliga landets städer och byggnader i

allmänhet, för eviga ruiner (Ebiv n="n), Es. 58: 12, 61:4. Det förra
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sker med lika rätt som det senare. Vi finna alltså, att hela den

tankekrets, som sluter sig omkring ordet om Guds stillatigande, för

oss in i exilens förhållanden.

Slutligen vilja vi äfven betona den omständigheten, att profeten

sjelf i hela det sammanhang, hvilket stycket Es. 57: 3–13 tillhör,

har den babyloniska fångenskapens tid i sigte. Omedelbart före talet

om och till de ogudaktiga framstäldes, huruledes Jehovah ville låta

äfven de främlingar, som slutit sig till honom, komma till hans heliga

berg, och Jehovah sjelf betecknades såsom den, hvilken samlar tillhopa

de förskingrade af Israel. Omedelbart efter samma tal om och till

de ogudaktige handlar profetens framställning om rödjandet af väg

för Guds folk, om upphörandet af de gudomliga straffdomarne och om

hugsvalelse och frid, som Jehovah är i begrepp att skapa.

Men med medgifvande af allt sådant, kan man dock göra den

invändningen: det är blott i anden, som profeten har fångenskapens

tid, läge och personer för sig närvarande; profeten, som sjelf lefver

långt tidigare, ställer sitt tal till ofödda slägten, i hvilka han ser sina

egna samtidas karakter framträda i föryngrad gestalt. Men, är icke

talet sådant, att det bär pregeln af hvad profeten sjelf fått erfara i

sitt eget lif just af dem, till hvilka han talar och hvilka han drager

fram inför sanningens ljus och dom? Jfr orden vv. 3, 4: men i, kom

men fram o. s. v., öfver hvem gören i eder lustiga o. s. v. Och

skulle profeten hafva inträdt med sin ande i en för honom aflägsen

framtid, skulle han i densamma hafva stält sig på en bestämd punkt,

i förhållande till hvilken han vet om ett föregående och ett efterföl

jande, under det han dock eljest i sina förutsägelser icke skiljer mel

lan tidskiftena, utan låter allt flyta tillsammans i en tidpunkt?

Jeremias 3: 16, 17. Esaias 65: 17–19.

16. Och det skall ske, när i för- 17. Si, jag är den, som skapar nya

öken eder och varden frukt- himlar och en ny jord, och icke

samme i landet, i de dagarne, ihågkommas skola de fordna,

säger Jehovah, skola de icke och icke skola de uppstiga i

säga mera: Jehovahs förbunds- 18 hjertat. Ja, fröjden eder och

ark! och icke skall han uppstiga jublen till evig tid öfver det,

i hjertat, och icke skola de ihåg- som jag skapar! Ty si, jag

komma honom, och icke skola skapar Jerusalem till jubel och

de se sig om efter honom, och 19. dess folk till fröjd. Och jubla

han skall icke förfärdigas mera. skall jag öfver Jerusalem och

17. På den tiden skola de kalla fröjdas öfver mitt folk; och

Jerusalem Jehovahs tron, och icke skall höras uti det mera
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församla sig till det skola alla röst af gråt och röst af kla

hednafolk, till Jehovahs namn goskri.

i Jerusalem; och icke skola de 60: 1 ff.

##ter deras onda 3. Och vandra skola folkslag till

jertas hårdhet. ditt ljus och konungar till glan

sen af din soluppgång.

9. Ty på mig bida öarne, och

Tartessus-skeppen komma i spet

sen för att föra dina söner

från fjerran och deras silfver

och deras guld med dem till

Jehovahs, din Guds, namn och

14 till Israels helige, och gå skola

till dig, bugande sig, barnen

af dina plågare, och nedfalla

för dina fotsulor alla dina för

aktare och kalla dig Jehovahs

stad, Zion, Israels heliges.

Den första hälften af det här anförda stycket ur Jeremias har

en i ögonen fallande likhet med det parallela hos Deutero-Esaias mera

i anseende till uttryckssättet än i anseende till innehållet. Den senare

hälften åter har hos Deutero-Esaias sina tydligt framträdande mot

svarigheter både i anseende till innehåll och uttryckssätt. Det oak

tadt erbjuder dock sjelfva likheten mellan denna och utsagor hos

Deutero-Esaias mindre ledning för omdömet öfver den ene eller andre

författarens ursprunglighet. Betrakta vi nämligen denna senare hälft

af det ur Jeremias senast anförda och de ställen hos Deutero-Esaias,

hvilka till ord och innehåll närmast öfverensstämma dermed, så finna

vi, att å båda sidor en tanke är framdragen, hvilken redan i äldre

skrifter är uttalad. Ty, oafsedt ännu äldre profetior om Israels seger

öfver hedningarne, förkunnas af profeterna Esaias och Mika (Es. 2:

2–4, Mika 4: l–3), att vid slutet af den tid, som ligger inom pro

fetians synkrets (Dºr， "TTRS2), hednafolken skola strömma ”till Je

hovahs berg, till Jakobs Guds hus”, och bevekelsegrunden dertill skall

vara en andlig dragningskraft hos Israel, ”en lag, som utgår från

Zion, och Jehovahs ord, som utgår från Jerusalem”. Denna allmänna

profetia tillämpar Esaias derjemte på enskilda hednafolk såsom Ethi

opierna (18: 7), Egyptierna och Assyrierna (19:18–25).*) Jeremias,

*) Es. 14: 1, 2 torde icke med visshet kunna ytterligare tilläggas till

de skriftställen, i hvilka Jeremias och Deutero-Esaias kunnat hafva förebil

der i det afseende, hvarom fråga är.
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som också såväl i allmänhet utsäger, att hednafolken skola samlas

till Jerusalem, som äfven att enskilda hednafolk slutligen skola räd

das utur dem öfvergångna gudomliga straffdomar såsom Moab. (48:

47) och Ammon (49:6), ehuru han i stor korthet vidrör dessa äm

men, har sålunda äfven utan kännedom om Deutero-Esaias i den ti

digare profetian tillräckliga förutsättningar för sina utsagor härom.

Det som Jerusalem skall hafva tilldragande för hednafolken är enligt

Jeremias och äfven enligt Deutero-Esaias Jehovahs namn. Jfr hos

båda: nºn" Ez?. En förebild för denna tanke har för bada profeterna

kunnat ligga i Josua 9: 9, der Gibeoniterna berättas hafva sagt

till Josua: ”från långt fjerran land äro dina tjenare komne för

Jehovahs, din Guds namn skull (Tmbs nin Ez?); ty vi hafve hört

hans rykte och allt hvad han har gjort i Egypten”. En förebild för

hednafolkens samlande till Jerusalem till Jehovahs namn eller för Je

hovahs namn skull har ock för båda kunnat ligga i Israeliternas sam

lande till Jerusalem, hvarom säges 5 M. 12:5: ”till det rum, som Je

hovah, eder Gud, utväljer utur alla edra stammar till att sätta sitt

namn der, till sin boning, skolen i gå att söka, och i skolen kom

ma dit”.

Hos Deutero-Esaias intaga förutsägelserna om hedningarnes om

vändelse till Gud genom Israels förmedling och deras samlande till

Jerusalem, gudsrikets hufvudstad, en särdeles framstående plats. De

äro sammanväfda dels med framställningen af Jehovahs tjenares djup

gående och vidtomfattande uppgift, dels med löftena om Israels sam

lande ur förskingringen bland hedningarne och återförande till hem

landet. Jehovahs tjenare, vare sig den gemenskap af folket eller den

enskilda personlighet, som verkliggör Guds folks bestämmelse, skall

utbreda den sanna gudsdyrkan (tcE2%) bland folkslagen, och alla län

der skola bida på hans lag (Es. 42: 1, 4). Det är honom för ringa

att vara en tjenare åt Jehovah blott till att upprätta Jakobs stam

mar och återföra de bevarade af Israel, utan Jehovah skall göra ho

nom till ett ljus för hednafolken, att han i sin person skall vara Je

hovahs frälsning intill jordens ändar (Es. 49: 6, 7, jfr 42: 6). När

de förskingrade Israeliterna samlas från sina landsflyktsorter, skall

Jehovah äfven låta främlingarne, som slutit sig till honom, komma

till hans heliga berg, han skall fröjda dem i sitt bönehus, och de

skola frambära sina brännoffer och slagtoffer på hans altare honom

till välbehag, och Jehovahs hus skall kallas och vara ett böne

hus för alla folk (Es. 56: 6, 7). När Jehovahs herrlighet upp

går öfver Israel, så tändes dermed ett ljus i det mörker, som be

täcker jorden. Detta ljus åstadkommer en allmän rörelse hos hedna
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folken, så att de strömma till det folk och det rum, hvaröfver det

skiner, och dit medföra sina rikedomar och dyrbarheter (Es. 60:1 ff).

Dervid hjelpa dessa folk till att från aflägsna länder bringa Is

raeliter till deras hem. ”De bära Israels söner i skötet och dess

döttrar på axlarne” (Es. 60: 4, 49: 22). Genom ömsesidig hjelp Is

raeliterna och hednafolken emellan, bestående uti förkunnelse af Je

hovahs namn å ena sidan och ledsagande till Jehovahs berg å den

andra, uppnås slutligen det målet, att ”allt kött kommer för att till

bedja inför Jehovahs ansigte” (Es. 66: 18–23). Skildringarne af

dessa framtidsutsigter äro hos Deutero-Esaias hållne i ett särdeles

högstämdt skaldespråk.

Enär, såsom vi sett, redan den tidigare profetian banat väg för

sådane framtidstankar, så har Deutero-Esaias i och för frambringande

och uttalande af dem icke behöft den hjelp, som eljest Jeremias kunde

erbjuda. Men hvad som hos den förre i detta afseende fört profe

tian framåt och till rikare utveckling, har med visshet varit en sann

åskådning af Israels förskingring bland hedningarne och en sann upp

fattning af dennas betydelse. Genom upplösningen af det israelitiska

gudsriket och folkets förströelse bland hedningarne blefvo de skran

kor, hvilka inhägnade den gudomliga uppenbarelsen inom Israel, till

en viss grad brutna.*) Det kom till stånd och uppenbarade sig un

der fångenskapen hos många Israeliter ett djupt och rikt andligt lif,

hvilket egde sin tillvaro allenast genom den israelitiska religionens

egen sanning och kraft och icke behöfde det skydd och stöd, som

det yttre riket och templet förut hade skänkt. Men var det icke nöd

vändigt för Guds sanna kännedom och dyrkan, att man var medbor

gare af ett inom sig slutet och från andra afstängdt rike, då var ett

vigtigt hinder borta, hvilket hade gjort det omöjligt, att hedningarne

i stort kommo till delaktighet af Israels tro. Visserligen var redan

från början den gudomliga sanning, till hvars innehafvare Israels folk

blifvit kalladt, tillämnad hela menskligheten. Men hon måste först

blifva en betryggad egendom inom Israel. Israel måste tillegna sig

och förvara den af Gud skänkta gåfvan. Detta skedde genom en lång

varig kamp, i hvilken Israel först afstängde sig från de omgifvande

hednafolken och gent emot dem förfäktade sin sjelfständighet samt

sedan bekämpade hedendomen, sådan han i de mångfaldigaste skep

nader trängde eller smög sig in i folket sjelft, orenande eller tillintet

görande hos flertalet den sanna gudsdyrkan. I smältugnen af rikets

*) Jfr Ewald, Geschichte des Volkes Israels bis Christus, B 4, 2:te

Ausg. S. 33 f.
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undergång och den babyloniska fångenskapen nådde omsider tron icke

blott hos enskilda utan hos gemenskapen af dem, hvilka bevarade

sitt israelitiska borgerskap, en sådan utveckling i klarhet och styrka,

att hedendomen var öfvervunnen och icke mer egde någon lockelse

för Israel. Hon egde – såsom vi sade -- derjemte en af rikets

politiska sammanhållning och sjelfständighet och tempeltjenstens upp

rätthållande oberoende tillvaro. Väl var ännu en ny Israels samman

slutning inom sig sjelft till ny utveckling af dess andliga egendom och

till kamp mot nya gestalter af den mot tron fiendtliga makten af

nöden, innan det i verkligheten kunde upplåta sin skatt för all verl

den. Men genom fångenskapen hade dock verkligen skett på ett be

gynnande och förebildande sätt ett hvetekornets döende såsom vilkor

för dess fruktbarhet (Joh. 12:24), ett nedbrytande af skiljemuren,

som stängde Israel och hednafolken från hvarandra (Ef. 2: 14.) Den

djupa insigt i den israelitiska religionens väsen, hvilken redan äldre

gammaltestamentlige författare hade, öppnade äfven – såsom vi sett

– utsigter öfver hedningarnes delaktiggörelse af Israels välsignelse.

Men i exilen var det historien sjelf, som gaf undervisning derom åt

dem, hvilka förmådde uppfatta hennes tal. Synes också denna un

dervisning för oss höra till det, som är lätt och näraliggande, så var

hon dock svårtillgänglig för Israeliter. Hon måste hos dem gripa

djupt in, ombildande deras tänkesätt. Till bevis härför må blott pro

feten Jonas exempel framdragas. Vi erinra oss derjemte, huruledes

apostelen Paulus betecknar den verkligheten, att ”hedningarne äro

medarfvingar, till Kristi kropp med hörande och med delaktige af

löftet i Kristus Jesus”, såsom ”en hemlighet, hvilken i de andra tids

åldrarne icke hade blifvit kungjord, menniskors barn till godo, såsom

hon hade blifvit uppenbarad för Kristi heliga apostlar och profeter i

anden" (Ef. 3, 4–6). Det är en tolkning af hvad historien genom

upplösningen och fångenskapen lärde, som möter oss i de hos Deutero

Esaias i sammanhörighet med Israels förlossning och herrliggörelse

framstälda profetiorna om hednafolkens delaktighet i densamma Is

raels frälsning och herrliggörelse. ”Hon träffar”, den sanning, som de

uttala, ”så fullkomligt det, hvad man kan kalla den förborgade och

dock på ett väldigt sätt sig uppenbarande Guds vilja i afseende på

exilens tid”,*) hon finner i tidsskickelserna en så stark genklang, att

vi deraf kunna förstå, hvarför Deutero-Esaias kan uttala henne så

rent, fulltonigt, allsidigt, som han gör.*) Hans framställningar af

*) Ewald, på anförda ställe S. 37.

*) Jfr dersammastädes.
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detta ämne äro delvis snarare triumfsånger öfver Guds herrlighets

uppenbarelse i det, som står i begrepp att ske, än förutsägelser. Men

skola vi tänka, att den historia, som utgör grundvalen för dessa Deu

tero-Esaias framtidsutsigter, endast är en i anden skådad? Måste

vi icke snarare tänka oss henne såsom af profeten i både inre och

yttre verklighet genomlefvad? Den djupt kända och burna smärta

öfver upplösnings- och fångenskapstillståndet, hvilken utgör bakgrun

den för den rena, höga glädje, af hvilken dessa framtidsmålningar

glänsa, skulle hon icke vara en i fullständig verklighet genomlefvad?

Har detta varit det verkliga förhållandet, då utgör den Deutero

Esaianska framtidstanken i det afseende, hvarom fråga är, en ”den

mest väldiga blixt, som upplyste exilens långa lidandes natt, och hvars

klara sken aldrig mer kunde helt och hållet förlora sig”.") På detta

sätt vittnar hos Deutero-Esaias det innehåll, hvarpå tanken genom

Jer. 3: 17 föres, i sig sjelft, oberoende af likheten med stället hos

Jeremias, starkt derför, att han tillhör exilens tidsålder. Den bästa

förklaringsgrunden, hvarför Jeremias endast i stor korthet och enligt

den Mika-Esaianska ståndpunkten uttalar den ifrågavarande fram

tidssanningen, torde också vara den, att han häri har till föregångare

icke Deutero-Esaias utan Mika, Esaias och de äldre gammaltesta

mentliga författarne.

Vända vi nu vår uppmärksamhet till den likhet i ofvan samman

stälda stycken, hvilken Deutero-Esaias och Jeremias hafva med hvar

andra oberoende af liknande ställen hos författare, som äro äldre än

båda, så synes icke heller denna likhet, i sig sjelf betraktad, vara

egnad att föra oss närmare målet för vår undersökning. Har en he

breisk författare redan nyttjat ett af uttrycken T21 eller 2b by nby.

så har det andra utan tvifvel erbjudit sig såsom ett mycket nära lig

gande parallel, då han önskade ett sådant. Icke heller synes det ligga

fjerran, att, om en författare velat säga, att någonting skulle helt

och hållet försvinna, han då uttryckte detta dermed, att han sade,

att det icke vidare skulle ihågkommas eller uppstiga i hjertat. Så

lunda kunna utan svårighet tvänne författare antagas hafva uttryckt

sig på detta sätt, utan att den ene upptagit den andres ord.

Det saknas likväl icke helt och hållet skäl för enderas berocnde

af den andre. Utom den allmänna kännedom, som den till tiden se

nare måste hafva haft af den, som tillhört en förfluten tid, kan man

åberopa den omständigheten, att uttrycket 2? by nby är hos den ene

(Deutero-Esaias) ett enstaka förekommande uttryck, hos den andre

") Ewald på a. st. S. 37.
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åter ej ovanligt, dessutom äfven det, att en viss förvandtskap i an

seende till innehållet eger rum, bestående deri, att det å bäda sidor

är tal om något, hvilket skulle vara annorlunda än förut i samman

hang med Israels inre och yttre förnyelse, ehuru detta olika fram

ställes af båda profeterna. *

Beträffande uttrycket 2? %y n?9 och det dermed parallela, hos

Jeremias 2 Tri, hos Deutero-Esaias T2}}, hafva vi att framställa en

iakttagelse, hvilken icke blott har att göra med den frågan, om öf

verhufvud ett beroende å endera sidan är att antaga, utan äfven till

hör undersökningen derom, på hvilkendera sidan detta beroende i

sådant fall är för handen. Orden hos Jeremias: ”icke skall han

uppstiga i hjertat, och icke skola de ihågkomma honom” förråda

icke genom någon brist på fast sammanslutning med det föregående

och efterföljande afhängighet af annan författare. De utgöra inga

lunda en blott upprepning af den närmast föregående satsen: ”icke

skola de säga mera: Jehovahs förbundsark!” utan de säga något nytt.

Jehovahs förbundsark skall nämligen icke blott upphöra att omtalas

med glädje eller saknad, utan han skall icke en gång blifva föremål

för någon i hjertat uppstigande längtan; ja, sjelfva minnet af honom

skall försvinna. Det omedelbart efterföljande säger sedan, att man

icke heller skall sakna honom derigenom att något tomrum, som på

minde om honom, kräfde sin fyllnad, och att man sålunda icke skall

vara betänkt på att ersätta honom med en ny. Åfven hos Deutero

Esaias äro de motsvarande orden visserligen på sin plats. De sluta

sig hos honom nära till det föregående ordet nya, och bestäm

ma närmare, hvilken herrlighet det innebär, att jord och himlar

blifva nya, dermed att de säga, att den jord och de himlar, hvilka

förut varit, i jemförelse med de nya alldeles försvinna ur minne

och hjerta. Likväl uppväckes någon tvekan angående ursprunglig

heten hos Deutero-Esaias af orden: ”och icke skola de uppstiga i

hjertat” deraf, att han säger detta för hans ändamål svagare uttryck

efter det han redan sagt det för ändamålet starkare uttrycket: ”icke

ihågkommas skola de fordna.” Uttrycket 25 by nby utmärker näm–

ligen en lifligare närvaro i själen af föremålet, en större rörelse, en

mera verksam sysselsättning, som föremålet åstadkommer i och för

själen, än som eger rum vid det blotta minnet af en sak. Och har

man, då så förhåller sig, redan sagt, att något skall vara försvun

net till den grad, att man icke vidare har något minne deraf, då

är dermed mer sagdt, än om man säger, att det icke mer skall upp

stiga i hjertat någon rörelse af saknad eller längtan derefter. Ty

man kan mycket väl minnas en sak, som försvunnit, utan att hon
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derför åstadkommer någon vidare sysselsättning hos själen, utan att

hon väcker något intresse. Det synes derför vara ganska antagligt,

att Deutero-Esaias, sedan han sagt: ”de skola icke ihågkommas”, till

fogat såsom parallel dertill en reminiscens från Jeremias. Att denna

för en senare författare lätt skulle hafva instält sig, är så mycket

troligare, som Jeremias har uttrycket 25 by nby på visst sätt såsom

ett stående uttryck, dels i en några gånger nästan ordagrant upp

repad utsago (Jer. 7: 31, 19: 5, 32: 35), dels såsom parallel till "El

(utom 3: 16 äfven 44: 21, 51:50). På de förstnämnda af dessa

ställen står det ifrågavarande uttrycket såsom parallel till TTS och

innehåller i förhållande till detta en stegring. Jer. 44: 21 står det

såsom hos Deutero-Esaias efter sitt parallel Trl, men utgör der icke

såsom hos Deutero-Esaias ett svagare uttryck än det parallela, utan

ett starkare. Det heter der nämligen om Jehovah, att han icke blott

kommer ihåg rökandet, som folket, dess fäder, dess konungar och

öfverhetspersoner bedrifvit i Juda städer och på Jerusalems gator,

utan att det äfven uppstiger i hans hjerta, att han sålunda icke

blott minnes, att det har skett, utan att det så att säga upprör hans själ.

I utsagom Jer 51:50, hvarest parallelismen är enahanda, först "El

och sedan 25 % nby, kan förhållandet af försvagade eller stegring af

samma tanke icke på lika sätt iakttagas, enär de båda uttrycken der

gälla olika föremål: ”kommer ihåg Jehovah från fjerran, och Jerusa

lem uppstige i edert hjerta!” Sättet, på hvilket det ifrågavarande

uttrycket förekommer hos Hesekiel, har för vår fråga ingen vidare

vigt, än den, som kan ligga derpå, att detsamma också af honom

nyttjas på några ställen, såsom Hes 14: 7, 20: 32, 38: 10. Åfven

den omständigheten, att ofta nämnda uttryck flere gånger förekom

mer hos Jeremias, deremot står enstaka hos Deutero-Esaias, är icke

utan betydelse för frågan derom, hos hvilkendera af dessa det är ur

sprungligt. Det låter tänka sig, att en författare upptagit ett en

staka uttryck hos en annan och flere gånger användt det, likaväl

som att den ene kunnat upptaga på ett enda ställe nagot, som finnes

hos den andre flerestädes. Men detta läte lättare tänka sig, om det

tillika förhölle sig så, att den författare, hvilken från en annan upp

tagit ett hos denne enstaka stående uttryck och flere gånger användt

det, dermed äfven upptagit en idé, hvilken han ville starkare be

tona eller rikare utveckla. Men detta är här icke fallet med Jere

mias, utan han skulle tvärtom hafva upptagit endast uttrycket, men

afstått från att upptaga idén.

Det sist nämnda leder oss in på en närmare betraktelse af in

nehållet. Hos Jeremias handlar stycket 3: 6–4: 2 om Israels, de



44 Likheter mellan Esaias kapp. 40–66 och Jeremias.

tio stammarnes, förskjutande och återupptagande, bådadera i sam

manhang med varning och bestraffning å ena sidan samt frälsnings

löfte å den andra äfven för Juda. Israel, de tio stammarne, kallas

till omvändelse, få löfte att återkomma till Zion och att erhålla her

dar efter Guds hjerta, hvilka skola regera dem med insigt och vis

het (3:6–15). När de hafva återvändt till sitt hemland, och der

”varda fruktbara och föröka sig”, så skall der vara mycket annor

lunda än förut i de vigtigaste afseenden. Jehovahs förbundsark skall

vara borta, men icke ointalas eller ihågkommas med saknad (3: 16).

Förbundsarken var rummet för Jehovahs särskilda närvaro i Israel.

”Der ville han möta Israel och tala med det från försoningslocket

mellan de båda keruberna”, 2 M. 25: 22. Han ville synas i ett

moln ofvan försoningslocket, 3 M. 16: 2. Jehovah betecknas derför

såsom den, hvilken sitter eller tronar på keruberna, 1 Sam. 4: 4,

Ps. 80: 2, 99: 1, 1 Kr. 13: 6. Och förbundsarken sjelf kallas Guds

fotapall, 1 Kr. 28:2, jfr Ps. 99: 5, 132: 7, Klag. 2: 1. I stället för

förbundsarken skall i den angifna framtiden Jerusalem vara Guds

tron"). Rummet för Guds nådesnärvaro skall sålunda vara utvid

gadt, Jehovah skall trona midt i bland sitt folk, men på ett herr

ligare sätt än förut. Dermed varder gemenskapen mellan Gud och hans

folk å ömse sidor af annan och högre art. Ty förbundsarken hade

i sammanhanget med de inrättningar och handlingar, genom hvilka

den Israelitiska gudsdyrkan utfördes, den betydelsen att vara den

högsta af de yttre sinnebilderna och medlen för Israels gemenskap

med Gud. Han var den medelpunkt, kring hvilken de gudstjenstliga

bruken och de invigda föremålen utgjorde omkretsen, och af hvilken

de sammanhöllos; han var den höjdpunkt, till hvilken de syftade.

Såsom inneslutande stentaflorna, på hvilka lagen var skrifven, inne

slöt och åskådliggjorde han hela det förbund mellan Gud och Israel,

som hade till sin karakter, att lagen var skrifven på stentaflor,

som hade lagen, på detta sätt uppenbarad, till sin kärna och sitt

väsen. Jfr beträffande det sistnämnda 5 M. 4, 13: ”och han förkun

nade eder sitt förbund, hvilket han bjöd eder att göra, de tio orden;

och han skref dem på två stentaflor.” Var förbundsarken borta,

så hade alltså de gudstjenstliga handlingarne och de yttre ting, hvilka

förmedlade Israels gemenskap med Gud, förlorat sin medelpunkt och

sammanhållning. Ja, hela det förbund, för hvilket en sådan utvärtes

förmedling var af nöden, var upplöst. I orden om förbundsarkens

försvinnande och ersättning genom något, som helt och hållet brin

") Jfr Keil, Commentar über den Propheten Jeremia, S. 69.
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gar honom i förgätenhet, innehålles sålunda redan på ett bildligt

språk profetian om det nya förbundet, hvilken Jeremias senare klart

och skönt uttalar: Jer. 31: 31–34. Men har Guds förbund och

gemenskap med Israel sprängt sina timliga skrankor, så har äfven

skrankan, som skiljer Israel och hednafolken från hvarandra, ned

brutits. Derför församla sig då hednafolken till Jerusalem (v. 17).

Och har Israels gemenskap med Gud erhållit en högre förmedling än

förbundsarken och allt hvad dermed sammanhängde, då har ock den

gamla hårdnackenhet och hjertehårdhet (FNyTnz"P"Dy 2 M.32:9, 33:

3, 5, 34: 9 5 M. 9 6, 13, 27 nnnz 5 M. 29: 18 (19), Ps. 81: 13,

Jer. 3: 17, 7:24, 9: 13 (14), 11: 8, 13: 10), som utmärkt detta folk,

och hvilken icke kunnat brytas genom den på stentaflor skrifna lagen,

blifvit borttagen (v. 17). Sedan dessa tankar blifvit framstälda, förut

säger profeten närmare Israels ånger och omvändelse, ställer åter upp

maning och löfte till det, och slutar talet till Israel, fattadt i dess

åtskilnad från Juda, med orden: ”om du svär: så sant Jehovah lef

ver, i sanning, med rätt och rättfärdighet, så skola folkslagen välsigna

sig i honom och i honom berömma sig (3: 18–4:2).

Hos Deutero-Esaias är sammanhanget, till hvilket vårt ställe

hör, följande: Profeten hade framburit en bekännelse och bön i fol

kets namn inför Gud, hvarvid han bland annat påmint honom, att

hans helgedoms städer blifvit en öken, Zion en öken och Jerusalem

en ödelagd plats och Israels helgedoms och herrlighets hus, hvarest

fäderna hade lofvat Gud, blifvit uppbrändt med eld och allt dyrbart

förödt (Es. 64). Han får då ett svar af Gud, hvilket först förehål

ler folket dess obotfärdighet och särskildt en del af folket, hvilken

ännu stod qvar i afallet, dess synder. Desse, som fortfarande äro affäl

lige, uteslutas från den frälsning, som snart stundar för Guds folk,

för hans tjenare, och dömas att varda till en förbannelse på jorden

(65: 1–15). Men i motsats såväl till de ogudaktiga och deras öde,

som i motsats till det tillstånd af lidande, i hvilket Israel under lands

flykten befinner sig, kommer genom den gudomliga räddningen ett

tillstånd af glädje i Gud och trohet emot honom och ett tillstånd

af harmoni, frid och fröjd, hvilket sträcker sig icke blott till men

niskorna utan öfver hela skapelsen samt har en obegränsad varak

tighet (65: 16 ff).

Jemföra vi med hvarandra dessa båda profetior, hvilkas inne

håll vi nu tagit i sigte, så finna vi, att båda hafva till utgångspunkt

ett tillstånd af upplösning och förskingring, som vederfarits Israel.

Jeremias ser detta i verkligheten ännu blott hafva drabbat de tio

stammarne, men framhåller deras öde såsom varning för Juda, ja
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förutsätter rent af, att det skall öfvergå äfven Juda. Ty det som

han ställer i utsigt såsom ett glädjeämne, att förbundsarken skall

vara borta utan att saknas, det förutsätter, att samma förbundsark

förut skulle tagas bort, hvilket måste åstadkomma bitter sorg öfver

tillintetgjorda förhoppningar hos alla, hvilka i dess förhandenvaro

sågo ett osvikligt tecken till templets, stadens och rikets fortfarande

bestånd. Deutero-Esaias har till förutsättning för sin profetia, att

upplösningen och förskingringen redan öfvergått Juda, att Jerusalem

och templet redan länge legat nedbrända och öde. Båda profeterna

framställa vilkoret för räddning utur och förändring af denna belä

genhet, hvilket utgöres af omvändelse till Gud och sedlig förnyelse.

Denna framställes dock icke blott såsom vilkor för utan äfven, hvad

folket beträffar, såsom kärnan i den förändrade belägenheten. Vill

man hos båda finna ett gemensamt uttryck för detta vilkor för räddnin

gen och denna inre grund i det lyckliga tillstånd, hvari räddningen

försätter, så har man detta i det, som betecknar, att Jehovahs namn

hålles heligt, nämligen ordet derom, att den, som svärjer, gör detta

vid Jehovah (Jer. 4: 2, Es. 65. 16). Likväl har detta uttryck icke

samma plats i framställningen hos båda; har icke heller hos båda

alldeles samma synpunkt, utan står hos Jeremias mera sasom uttryck

för omvändelsen till Jehovah, hos Deutero-Esaias mera sasom uttryck

för det andliga väsendet i det kommande herrlighetstillståndet. Från

grundvalen af den inre förnyelsen skåda båda profeterna ända upp

till den krona af herrlighet, som utgör spetsen af hela den byggnad,

som hvilar på denna grundval. Men de beskrifva denna krona af

herrlighet i viss mån från olika synpunkter och med olika klarhet.

Enligt Jeremias är hon ett Jehovahs tronande öfver Jerusalem på

ett långt herrligare sätt än det Guds boende bland sitt folk, som

var fästadt vid förbundsarken och de yttre sinnebilderna, ett till

stånd af lycka, i hvilket något för Israel så dyrbart som förbunds

arken utan att uppväcka saknad kunde vara borta. Derjemte är

detta en herrlighet, i hvilken hednafolken äro delaktige tillsammans

med Israel i dess helhet, sådant det inbegriper både de tio stam

marne och Juda. Enligt Deutero-Esaias är denna krona af herrlig

het nya himlar och ny jord, hvilka skänka en sådan fullhet af till

fredsställelse och fröjd, att de himlar och den jord, hvilka förut va

rit, icke uppväcka någon längtan eller vemodig erinring. I denna

nya tingens ordning skall ock Jerusalem och dess folk intaga den

framstående plats, hvartill det af Gud varit ämnadt och kalladt.

Den nu påpekade olikheten tillkännagifver en olika ståndpunkt

hos de båda profeterna. I profetians utveckling finnas, såsom bekant
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är, många skiften. Det inbördes förhållandet mellan dessa är, att de

hafva en väsentlig likhet i sak, men stor olikhet i sättet att fram

draga saken i ljuset. Profetiorna från ett lägre skede i utvecklingen

skildra det tillkommande i anseende till dess mest framstående, på

långt håll mest förnimbara kännetecken. De beteckna mera tydligt

en afgörande vändning i Guds rikes utveckling, men hvad som följer

efter densamma mera dunkelt. De säga icke bestämdt, hvad detta

är, gifva dock en aning derom, så att, då det blifver närmare kändt

vare sig genom nya profetior eller genom tilldragelser, som utgöra en

uppfyllelse af de förra, det också blifver uppenbart, att den förut

gifna förutsägelsen icke uteslutit detsamma, utan innehållit det till

dess allmännaste grunddrag. Såsom man ser den förbi jordens luft

krets ilande meteoren först i klart sken löpa sin bana, sedan försvinna

ur vår åsyn, men på ett sådant sätt, att han drager ögat och anin

gen med i den riktning, hvari han förlorar sig i ett dunkelt fjerran:

så går profetian först med klart sken fram efter det gudomliga

rikets utvecklingsbana; sedan förlorar sig dess ljus; man förnim

mer intet; blott riktningen är förnummen, och aningen är dragen

med. Profetiorna från ett högre skede i utvecklingen sprida klart

ljus öfver sådant, hvarom de föregående blott uppväckt en aning; de

belysa en ny del af den kommande utvecklingen och lemna åter rum

för en aning, som sträcker sig mot det obegränsade. Enär nu profe

tians föremål är en lefvande organisk verklighet, i hvilken såsom uti

alla organismer de lägre bildningarne förebilda de efterföljande högre,

så äro i enlighet dermed profetiorna från en lägre ståndpunkt

förebilder för dem, hvilka tillhöra en högre ståndpunkt; de förre

utgöra typer för de senare. Hvad som åter bestämmer stånd

punkten, från hvilken hvarje särskild profet skådar framtiden, är icke

blott hans inre förmåga att iakttaga lagarne för Guds rikes fortskri

dande, utan äfven den grad, till hvilken den gudomliga uppenbarelsen

sjelf har kommit att genom tilldragelser, genom historien lägga i da

gen sitt innehåll. Det är således visserligen genomgångna inre lifs

erfarenheter, som gifva en ståndpunkt, från hvilken anden kan skåda

ut öfver det gudomliga rikets och den gudomliga sanningens fält;

men icke blott detta, utan äfven historien, särskildt hennes epokgö

rande tilldragelser, gifver sådana ståndpunkter åt dem, hvilka i sitt

inre lefva med det, som sker i det yttre. Att nu Deutero-Esaias

ståndpunkt är högre än Jeremias i det fall, hvarom vi tala, finna vi

deraf, att han är belägen i en sådan verklighet, hvilken för Jeremias

ännu tillhörde förutsägelsen, att han är belägen ofvanom en i histo

rien epokgörande tilldragelse, hvilken Jeremias endast förutsäger, på
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detta ställe visserligen blott antydningsvis. Vare sig Deutero-Esaias

med hela sitt lif verkligen står på denna ståndpunkt eller i anden

blott har blifvit stäld på densamma, alltnog, hans profetia tager sin

början ett stycke in på den bana, hvilken den Jeremianska löper

fram mot oändligheten. Hon utvisar klarare och innehållsrikare,

hvad framtiden bär i sitt sköte. Jeremias profetia är i förhållande

till henne typisk.

Låtom oss nu tänka oss, hvilket förhållande som uppstår, om vi

antaga, först att Jeremias i den profetia, hvarom här är fråga, haft

Deutero-Esaias till föregångare, och sedan tvärtom. I det förra fal

let skulle Jeremias, då han uttalade sin profetia med tydlig hänsyn

till de tio stammarnes förskingring, äfven hafva haft klart för sig

enligt Deutero-Esaias Judas upplösning och landsflykt, men afhållit

sig från att vid detta tillfälle uttala densamma annat än i en antyd

ning, som man kan finna så att säga bakom orden. Vi neka icke,

att detta vore möjligt. Ty Jeremias förutsäger eljest äfven i sina

tidigare profetior Judas upplösning och fångenskap t. ex. 5: 14–19,

6: 1 ff, v. 12, 22 ff, 7: 12–16 m. fl. st.

Vidare skulle Jeremias i det antagna fallet hafva haft klart för

sig enligt Deutero-Esaias, att Jerusalems nydaning till att i sanning vara

Jehovahs tron skulle vara förbunden med en nyskapelse af himlarne

och jorden, men afhållit sig från att nämna något derom, utan blott

utsagt, att förbundsarken, naturligen med inbegrepp af det, som med

honom nödvändigt hörde tillsammans, skulle vara borta och förgäten.

Detta skulle hafva sina skäl i den olika profetiska karakter i all

mänhet och det olika ändamål för tillfället, som Jeremias har haft

till skilnad från Deutero-Esaias.

Vid det ifrågavarande tillfället är, såsom vi redan förut påpe

kat, löftesprofetian hos Jeremias stäld i sammanhang med en före

bråelse mot Juda, derför att det icke tagit någon varning af Israels

öde, utan gått ännu längre i trolöshet mot Gud än detta. Dervid

var det särskildt egnadt till deras uppväckelse ur säkerheten, hvilka

gjorde sig räkning på ett stort företräde hos Juda framför de af

Gud förskjutna tio stammarne och icke trodde det vara någon fara

för detsamma, derför att det egde Jehovahs förbundsark i sin midt,

att förehålla dem, att äfven de tio stammarne skulle återföras till

sitt land, och att, då den gudomliga frälsningen inträdt, förbundsarken

skulle vara spårlöst försvunnen. De skulle derigenom uppväckas till

att söka en annan grund för trygghet och hopp än förbundsarkens

och derigenom templets och stadens förmenta oåtkomlighet för tillin

tetgörelse genom fiender.

*

s
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Beträffande åter den allmänna profetiska karakteren, så har

Deutero-Esaias i det hela en vidsträcktare synkrets än Jeremias*).

Hos honom är mera kunskap enligt det bibliska begreppet af detta

ord (”yvöoug”). Han har att göra mera rent med den gudomliga

sanningens och frälsningens eget väsen. Derför skärskådar han mera

mångsidigt föremålen för sin profetia: de rättfärdiga och de orättfär

diga, Guds folk och verldsmakten, Israel och hednafolken, himlar och

jord, och blickar mera klart ut öfver deras öden ända till slutmålet.

Tankarne välla fram hos honom mera ohämmadt ur den djupa upp

fattningen af Guds rättfärdighet, nåd och vishet samt af Israels yt

tersta uppgift och bestämmelse. Den gudomliga ingifvelsen uppenba

rar sig hos honom särdeles mäktigt och genomgående, Jeremias åter

är mera den praktiske folkläraren. Han arbetar midt uti folkvimlet.

Han har till hufvuduppgift att göra gällande den enkla, nära liggande

samvets- och lag-sanningen inför och emot konung och folk, prester

och folkförförare. Mindre hvad som framgår af den gudomliga rätt

färdighetens och nådens egen natur, än hvad som af denna framgår

till belysning af den förhanden varande verkligheten, meddelar han till

straff, väckelse och upprättelse. Dervid är det enligt sakens natur

mera uteslutande den i inre och yttre upplösning stadda israelitiska

nationen och de densamma förestående omstörtningarne, som utgöra

föremålet för hans andes tankar, arbete och strider. I afseende på

Israels och de makters öden, hvilka stå det förra nära, tager han till

ögonmärke hufvudsakligen den förestående vändning, genom hvilken en

synduppfyld förgången tid når sitt slut för att lemna rum för en

bättre framtid.*) Detta allt ser och framställer han icke blott med

den gudingifne profetens öfver den närvarande tidens trångmål och

förvecklingar upphöjda klara blick, utan äfven med den af bekymmer

djupt upprörde fosterlandsvännens tårfylda ögon. Den gudomliga in

gifvelsen förlorar sig, om man så får säga utan att uppväcka miss

förstånd, ofta hos honom i det populära hjertespråk, i hvilket folk

läraren varmt och rörande uttalar sina egna rent menskliga känslor

och bekymmer.*)

Om vi alltså till förmån för den gjorda förutsättningen härleda

olikheten i den till väsendet enahanda profetian från olikheten i de

båda profeternas karakter, så skulle det i det fall, som vi nu hafva

för ögonen, förhålla sig så, att förutsägelsen redan vore gifven i om

*) Jfr Küper, das Prophetenthum des alten Bundes, S. 288.

*) Jfr dersammastädes.

*) Jfr Hess, Geschichte der Könige, B. 2 S. 332.

J. A. Ekman. Esaias och Jeremias. 4
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fattande rikedom och utvecklad klarhet genom Deutero-Esaias. Hos

honom vore hon framsprungen mera omedelbart ur hans inre lif och

hans andes inblick i Guds och hans rikes väsen. De vidtskådande

profetiska tankarne vore således långt före Jeremias alstrade i en hög

profetisk ande. Men i Jeremias tid höllo de på att födas fram ge

nom hjelp af de väldiga omhvälfningar som bröto in, och Jeremias

sjelf var den, i hvars ande denna nya födelse af de åsyftade profeti

ska tankarne skedde. Historien började gifva tolkning och bekräftelse

åt profetian delvis. Och Jeremias var den som såg, hvad tiden bar

i sitt sköte. Han framdrog och uttalade af den äldre profetian det

samma, som historien sjelf till sitt sanna väsen förstådd, bragte i

dagen. Han inplantade hos dem af sina samtida, hvilka förstodo eller

läto lära sig att förstå tidens tecken, detsamma, för hvilket de histo

riska tilldragelserna just beredde jordmån.

Det synes likväl – för att nu öfvergå till några invändningar

mot det gjorda antagandet – som om på detta sätt Jeremias karak

ter och den profetiska originalitet, hvilken man i hvarje fall icke kan

förneka hos honom, skulle blifva misskänd. Skulle denna profetia

om förbundsarkens upphörande att vara förmedlingen för Guds boende

bland Israel blott vara en profetia, hvilken riktade sig emot, men

ingalunda nådde till något, hvilket redan längesedan varit uttaladt,

och om hvilket han visade sig vara medveten dermed, att han genom

sitt uttryckssätt anspelade derpå? Och dock är denna förutsägelse

hos Jeremias sådan, att han banar väg för, ja redan utsäger i bild

ligt språk den herrliga framtidsutsigt, hvilken han senare klart fram

ställer i sina bekanta ord om det nya förbundet, Jer. 31:31–34, och

genom hvilken utan tvifvel hans profetiska storhet når sin höjdpunkt.

Det synes tillika, som om intrycket af Jeremias ord skulle hafva

försvagats, om han genom desamma häntydde på en profetia, hvilken

redan förut sagt mycket mer, än hvad han sjelf sade. Men vare sig

ett misskännande af Jeremias profetiska sjelfständighet och kraften

af hans ord genom den antagua förutsättningen sker eller icke, så

ligger dock hufvudsvårigheten vid densamma deri, att Jeremias skulle

genom ord, som anspelade på Deutero-Esaias profetia, förråda att

han haft en mera utvecklad framtidsförutsägelse för sina tankar, men

ändock uttalat en profetia, hvilken i förhållande till den förra endast

utgjorde en typ. Det utvecklade vore genom honom draget tillbaka

i dess knopp. Samma svårighet förstoras derigenom, att man finner

förhållandet vara detsamma äfven med sådana profetior hos Jeremias,

hvilka icke såsom den ifrågavarande i någon mån hafva en annan

synpunkt än den motsvarande Deutero-Esaianska, utan samma syn
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punkt som hon. Sådana äro de, i hvilka Jeremias skildrar den frid

och harmoni, hvilken skall herrska äfven i det yttre, när Jehovah

återuppbygt det omkullslagna och planterat det uppryckta Israel. Då

skola nämligen enligt Jeremias förut ohelgade och afskyväckande

platser blifva heliga (Jer. 31:38 ff), och forna ödemarker skola blifva

fruktbara åkrar, hvilka gå i köp (Jer. 32: 42 ff). Men intet nämnes om

nya himlar och en ny jord. Tvärtom, under det Deutero-Esaias låter

Jehovah åberopa de nya himlarnes och den nya jordens orubbliga

bestånd inför sitt ansigte såsom bevis för att Israels säd och namn

skola ega bestånd (Es. 66: 22), så hänvisar han hos Jeremias till

de närvarande himlarnes omätlighet och outransakligheten af den när

varande jordens grundvalar såsom stöd för tron derpå, att han icke

mera skall förkasta Israels säd för dess gerningars skull (Jer. 31:37).

Klart är att svårigheterna vid det gjorda antagandet utfalla till

förmån för det motsatta, att Deutero-Esaias i sina ord häntyder på

de liknande hos Jeremias. Den tilldragelse i historien, som är grund

val för hans profetia, och som lyftat honom upp till hans högre stånd

punkt, vore i detta fall en i full verklighet genomlefvad. Han hade

haft till underlag för sin profetia en föregående typisk, åt hvilken

han gifvit ny innehållsrikedom och klarhet. Härigenom vore icke hans

profetiska originalitet väsentligen förminskad. Ty det äfven i detta fall

hos Deutero-Esaias nya vittnar om en storartad sådan.

I afseende på innehållet än mera direkt tillhörande underlaget

för Deutero-Esaias profetia om nya himlar och en ny jord vore dock de

andra nyssnämnde profetiorna hos Jeremias: Jer. 31:38 ff, 32:42 ff,

äfvensom liknande hos Hesekiel såsom Hes. 34: 25 ff: ”och jag skall

sluta med dem ett fridsförbund, och jag skall utrota onda djur ur

landet; och de skola bo i öknen i trygghet; och de skola sofva i

skogarne o. s. v.”; 47:6 ff. Detta underlag utgöres dock i främsta

rummet af sådana profetior i samma riktning, hvilka i hvarje fall äro

tidigare än Deutero-Esaias. Direkt till Es. 11: 6–9 hänvisar fort

sättningen på vårt ställe (Es. 65:25) i fråga om upphörandet af

vilddjurens rofgirighet och grymhet. Vidare kunna anföras Joel 4: 18:

"drypa skola bergen af must och högarne skola flyta af mjölk, och

alla bäckar i Juda skola flyta af vatten, och en källa från Jehovahs

hus skall utgå och vattna acaciedalen”; Am. 9: 13 f: ”plöjaren skall

följa skördaren i spåren och den, som trampar drufvorna, honom,

som utströr utsädet, ..... . och bygga upp skola de ödelagda städer

och bo och plantera vingårdar och dricka deras vin och anlägga träd

gårdar och äta deras frukt" (Jfr Es. 65: 21 f); Hos. 2:20 (18):

"och jag skall sluta åt dem ett förbund på den dagen med fältets

*
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djur och himmelens foglar och det som krälar på jorden....” vv. 22,

23 (21, 22): "och skall ske på den dagen, jag skall svara, säger Je

hovah, jag skall svara himmelen; och han skall svara jorden; och

jorden skall svara kornet och musten och oljan, och de skola svara

Jisreel.” De till detta ämne hörande profetiorna hos Jeremias och

Hesekiel intaga icke en väsentligen annan ställning till Deutoro-Esaias

än de nyss anförda i hvarje fall tidigare. Och utgöra de senare jemte

de förre de murar, hvilkas takresning finnes hos Deutero-Esaias, så är

det mindre sannolikt, att profetiorna hos Jeremias och Hesekiel skulle

efter Deutero-Esaias hafva tillkommit. Det låter visserligen mycket

väl tänka sig, att senare lefvande profeter kunna uttala profetior,

hvilka hvarken sträcka sig så långt in uti eller innehålla så mycket,

som en af dem känd och trodd föregångare uttalat. Detta eger rum

egentligen i det fall, att de förre taga sin utgångspunkt i en mera

framskriden tid och icke syfta på alldeles samma moment af fram

tiden som deras föregångare. Men detta sistnämnda fall eger ingen

tillämplighet på förhållandet mellan Jeremias och Hesekiel ä ena si

dan och Deutero-Esaias å den andra.

Såsom resultat af den senast gjorda jemförelsen torde vi sålunda

kunna fixera följande: Jeremias är på detta ställe sjelfständig i för

hållande till Deutero-Esaias, och det är, om icke nödvändigt, dock

mycket sannolikt, det Deutero-Esaias ord, att de himlar och den jord,

hvilka förut varit, icke skola ihågkommas eller uppstiga i hjertat, äro

en anspelning på det liknande, som hos Jeremias säges om Jehovahs

förbundsark.

Jeremias 4: 13. Esaias 66: 15.

13. Si, såsom moln stiger han 15. Ty si, Jehovah, i eld kom

upp, och såsom stormvinden äro mer han, och såsom stormvin

hans vagnar; snabbare än ör- den äro hans vagnar, för att

nar äro hans hästar. ”Ve oss! vända i glöd sin vrede och sin

ty vi äro förödde.” stränghet i eldslågor.

Hos Jeremias hotar Jehovah Jerusalem med en straffdom, om det

icke rentvår sitt hjerta från ondska. Denna hotelse går ut på Jeru

salems och Juda städers belägring af fiender från fjerran land (4:16).

Huru den krigshär, genom hvilken denna straffdom verkställes, tågar

fram, är det som skildras i de ofvanstående orden. Deutero Esaias

profeterar om en gudomlig vredeshemsökelse öfver Guds fiender i sam

manhang med det fångna Israels förlossning och herrliggörelse. De

lysande och vidtomfattande frälsningsutsigter, som de sista kapitlen

hos Deutero-Esaias innehålla, hafva vid sidan af sig domsförkunnelser,
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hvilka gälla dels i allmänhet Jehovahs fiender eller den verldsmakt,

från hvilken Israel måste förlossas, dels särskildt dem bland Israel

sjelft, hvilka förblifvit trolösa mot Jehovah och gjort sig lika med

hedningarne till sinnelag och handlingssätt. En skildring af denna

dom i anseende till dess ena sida, nämligen för så vidt naturens mest

genomträngande och verksamma förstöringsmakt, elden, dervid an

vändes, är det, som gifves i de ofvanstående orden af Deutero-Esaias.

Det ligger i sakens natur, att sådana företeelser, som de på an

förda ställen åsyftade, af profeterna skulle poetiskt framställas. Det

i naturen mörka och hotfulla, snabba och starka lånade sig dervid

lätt till bild för att beteckna en krigshär och dess framfart. Att

åter tänka sig elden såsom det gudomliga straffmedlet föranleddes

profeterna utan tvifvel af deras riktiga naturåskådning och äfven af

gamla straffexempel, särskildt det äldsta af åsyftade slag: Sodoms

och Gomorras undergång. Enär de gudomliga domarne utgjorde ett

af profeternas hufvudämnen, så var det naturligt, att det bildade sig

rörande detta en hel idékrets och en mängd poetiska uttryck. Denna

utgjorde en del af det skaldespråk, hvilket bildade sig såsom en ge

mensam egendom, tillgänglig för en hvar, som ville uttrycka sig poe

tiskt. Vi hafva icke att tänka oss detta skaldespråks förråd uttömdt

med det som finnes i den litteratur, som ännu är förhanden. I följd

häraf få vi icke taga för gifvet, att, då tvänne författare nyttja sam

ma bild eller poetiska uttryck, endera derför nödvändigt lånat af den

andre. Källan kan lika väl hafva befunnit sig utom den nu förhanden

varande litteraturen som inom densamma. Emellertid äro vi, som icke

hafva tillgång till något annat, vid försöket att spåra källan till tan

kar och uttryck, som vi icke kunna anse för originela hos en för

fattare, i första hand hänvisade att tänka på de paralleler, som i

litteraturen förekomma. Dock måste vi på grund af det påpekade

förhållandet nöja oss med sannolikhet för de slutsatser, vi kunna

göra angående den ursprungliga platsen för sådana idéer och uttryck,

som bära pregeln af att hafva tillhört det gemensamma skaldesprå

kets förråd.

Uttrycket hos Jeremias: ”såsom stormvinden äro hans vagnar”

("Tro n#E?) skulle man, om Deutero-Esaias med visshet lefvat

tidigare än Jeremias, enklast härleda från Deutero-Esaias, hos hvil

ken det förekommer med alldeles samma ord som hos Jeremias. Men

det kan äfven härledas från Es. 5:28, hvarest det om en såsom gu

gomligt tuktoris hotande härsmakt bland annat säges, att dess vagns

hjul äro såsom stormvinden (n?"E2 T?!?!). Att Jeremias, om han upp

tagit tanken, kunnat uttrycka den i någon mån annorlunda, är ju
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klart. Ett skäl, om också icke afgörande, derför, att bilden hos Je

remias är lånad från annan författare, kan ligga deri, att äfven det

omedelbart följande starkt påminner om en annan sannolikt äldre

profetisk utsago, Hab. 1: 8: "snabbare än leoparder äro dess hästar,

och de löpa fortare än qvällens vargar; dess ryttare spränga fram,

och dess ryttare, fjerran från komma de, flyga åstad såsom en örn,

som skyndar efter spis”. Åfven kan det i Jeremias ord ligga en hän

syftning på 5 M. 28: 49: ”föra upp skall Jehovah öfver dig ett folk

från fjerran, från jordens ända, såsom örnen flyger, ett folk, hvars

tungomål du icke förstår". På detta ställe hotas nämligen med samma

straffdom, hvars annalkande Jeremias skådar på närmare håll.

Deutero-Esaias ansluter sig här i sina uttryck till Esaias. I afse

ende på elden såsom det element, hvilket åskådliggör Guds vrede och

tjenar densamma såsom medel, kunna jemföras ställena: Es. 10: 17, 29:

6, 30:27, 30. Fullt lika till tanke och ord är dock icke vårt här

ifrågavarande ställe med något af dessa. Det står lika nära sådana

utsagor som Ps. 18: 9: "rök uppsteg från hans näsa och eld från

hans mun frätte; eldkol brunno från honom”. Enär nu likväl an

slutningen till Esaias ligger nära att antaga i afseende på hufvud

tanken på vårt ställe, så skulle det väl äfven ligga närmast att an

taga, att äfven uttrycket: ”såsom stormvinden äro hans vagnar” hän

visar i första rummet till det liknande i Es. 5: 28 och icke till det

bokstafligt lika i Jer. 4:13, äfven om detta eljest vore möjligt. Dock

förekommer i sammanhanget hos Deutero-Esaias sådant, som gör det

sannolikt, att han haft uttryck från Jeremias för sina tankar, om

detta öfverhufvud har kunnat ega rum. Om Jehovahs vredes glöd

talar äfven Jeremias i samma sammanhang, hvari det anförda före

kommer. Och hos Deutero-Esaias följer icke långt efter det från

honom anförda (v. 16) ett uttryck, hvilket eljest förekommer orda

grant lika endast hos Jeremias, nämligen Jer. 25: 33 och till tanken

lika dessutom blott på stället Ps. 69:27, hvilket dock utan tvifvel

är af yngre datum än Jeremias. Det är uttrycket: de af Jehovah

slagne (nin *br).

År det sålunda äfven i afseende på nu ifrågavarande likhet icke

utan sannolikhet, att endera profeten haft den andres ord för

sina tankar, så frågas som vanligt, på hvilkendera detta inträffar.

Den för handen varande likheten gifver icke i sig sjelf tillräckligt

stöd för ett svar. Vi åtnöja oss derför med att blott ställa bredvid

hvarandra följderna i det ifrågavarande fallet af det ena och det

andra antagandet. Har Jeremias lånat den om krigsvagnarne an

vända bilden från Deutero-Esaias, så har han haft för sina ögon
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en profetia om en gudomlig straffdom, hvilken skulle inträda till

tiden senare, och som skulle vara till sin utsträckning mera omfat

tande, för så vidt han gälde äfven verldsmakten, men mindre omfat

tande, för så vidt han blott skulle drabba en del af Israel. Det

hvarmed denna beskrifves, tillämpar i detta fall Jeremias på den

tidigare, förebildande domen, som skulle drabba Israel; och hvad

Deutero-Esaias säger om Jehovah sjelf, det säger hos Jeremias Je

hovah om den krigshär, hvilken utför hans beslut. Har åter Deu

tero-Esaias lånat det för båda gemensamma uttrycket från Jere

mias, så har han haft för sina tankar en straffdom, som redan

längesedan öfvergått Israel. Hvad som gälde om denna, tilläm

par han på en kommande, än mer afgörande dom; och hvad som

varit sagdt om fiendehären, Guds viljas verktyg, säger Deutero-Esaias

om Gud sjelf.

Jeremias 5: 24–26. Esaias 59: 1–3.

24. Och icke sade de i sitt hjerta: J. Si, icke för kort var Jeho

låtom oss dock frukta Jehovah, vahs hand för att frälsa och

vår Gud, som gifver ymnigt icke för döft hans öra för att

regn, arlaregn och serlaregn i 2. höra; utan det var edra miss

dess tid, skördens veckor, de be- gerningar, som lade sig emel

stämda, håller han oss tillhanda. lan eder och eder Gud, och

25. Edra missgerningar hafva bort- edra synder gömde hans an

vändt detta allt, och edra syn- sigte för eder, så att han icke

der hafva hållit undan det 3 hörde. Ty edra händer voro

26 goda för eder. Ty det finnes sölade i blod och edra fingrar

i mitt folk ogudaktige. Man i missgerning; edra läppar

lurar såsom fågelfängare huka talade lögn, det som ljöd på

sig ned; de uppställa fällor, eder tunga var bedrägeri.

att de må fånga män.

Klagovisorna 4: 12–14.

12. Icke trott hade jordens konun

gar eller jordkretsens bebyg

gare, att komma skulle en un

dertryckare och en fiende ge

13 nom Jerusalems portar – i

följd af dess profeters synder,

dess presters missgerningar,

de der utgöto i dess midt rätt
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14 färdigas blod. De vacklade

blinde af och an på gatorna;

de voro sölade i blod, så att

man icke kunde vidröra deras

kläder.

Tankegången i ofvanstående trenne stycken är densamma. Först

omtalas ett godt, som naturenligt kunnat vara för handen, ehuru

visserligen olika förmåner på hvarje ställe anföras, nämligen Jer. 5:

24: välsignelsen af regn och skörd, emedan Gud är den, som gifver

sådant, Klag. 4: 12: trygghet för fiender i Jerusalem, emedan det

är emot naturen af Guds stad att öfverväldigas af fiender, Es. 59 1:

frälsning, emedan Guds hand är mäktig och hans öra öppet. Vidare

säges, att detta goda saknas i följd af missgerningar ooh synder.

Slutligen beskrifvas dessa, – dervid får äfven fortsättningen på de

särskilda ställena tagas med i beräkningen – visserligen olika i de

särskilda skrifterna, likväl så, att något äfven härvid är gemensamt

å den ena och den andra sidan. Så framhålles Jer, 5: 26 ff och

Es. 59: 3 f. det försåtliga stämplandet och rättvisans kränkande i

rättegångssaker, Klag. 4: 13 f. och Es. 3 ff utgjutandet af oskyldigt

blod. I afseende på enskilda uttryck förefinnes en i ögonen fallande

likhet i utsagorna om missgerningarna och synderna såsom hinder

för erhållandet af välsignelser från Gud, särskildt mellan Jer. 5: 25

och Es. 59: 2. I den första versleden på båda ställena säges, att miss

gerningarne åstadkommit ett afstånd mellan Israel och Gud, på det

ena stället omtaladt såsom uppenbarande sig i naturvälsignelsernas

uteblifvande, på det andra såsom bestående i skilsmessa mellan Is

rael och Gud sjelf i hans räddande och hjelpande nåd i allmänhet.

I den andra versleden upprepas samma tanke, som uttalades i den

första, med ordet synder såsom subjekt och med en viss stegring i

uttrycket, så att det blir mera målande och mera egnadt att upp

väcka saknad: ”synderna hafva hållit undan det goda för eder” och

"synderna gömde Guds ansigte för eder”. Klag. 4: 13 har de båda

parallela begreppen i omvänd ordning samt en helt annan ordställ

ning och satsbyggnad, men väsentligen lika innehåll med de andra

ställena. Mellan detta sistnämnda ställe v. 14 och Es. 59: 3 är berö

ringspunkten tydligast orden D *bNr. Till dessa likheter kan läg

gas, att i fortsättningen hos Jeremias (Jer 5:29) orden: "skall jag icke

hemsöka för sådant, säger Jehovah, och skall icke på ett sådant folk

som detta min själ hämnas?” påminna om Es. 57: 6: "skall jag vid

detta gifva mig tillfreds?” Vidare, att i fortsättningen hos Deutero
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Esaias (Es. 59: 9, 11) orden: ”vi vänta på ljus, och si mörker, på

fullkomligt dagsljus, och i tjocka mörkret vandra vi; vi vänta på rätt,

och ingen synes till, på frälsning, och hon är fjerran från oss” på

minna om ord på andra ställen hos Jeremias, sådane som Jer. 8: 15

och 14: 19: ”man väntade på frid, och intet godt har kommit, på he

landets tid, och si förskräckelse är för handen” samt Jer. 13: 16: och

i vänten på ljus, men han vänder det i dödsskugga och gör det till

mörker”.

Oaktadt så stor likhet som den angifna är förhanden mellan de

till jemförelse senast sammanstälda styckena, och hvad med den

står i sammanhang, så kan dock vissheten, att endera författaren

nyttjat den andre såsom förebild, icke blifva lika stor. Den paral

lelism, i hvilken den ena leden har till hufvudord ordet fly och den

andra ordet nNi?) eller nSt?n, är särdeles vanlig. Han förekom

mer både i de historiska, poetiska och profetiska skrifterna och nytt

jas ganska ofta af både Jeremias och Deutero-Esaias. Vi få dess

utom i afseende på vanligheten af denna parallelism icke förbise,

att han i sak förekommer på flere ställen med annat ord såsom

*g"? i endera leden. Att välsignelserna från Gud förverkas och straff

domar åsamkas genom synden, hör till det gamla testamentets

grundsanningar. Hade en författare nämnt något såsom följd af

missgerningar och synder, så var det för honom naturligt att äfven

nämna, hvari dessa senare bestått, han behöfde icke föras på den

tanken derigenom, att en föregångare gjort det. Om dervid beskrif

ningen kom att innehålla likheter med en annan författares, så var

detta icke underligt, om de af båda beskrifna verkligheterna liknade

hvarandra. Utsagon om väntandet af ett godt, som uteblifvit, och

i hvars ställe motsatsen fortfarit eller inträdt, är icke heller någon

ting hvarken för Deutero-Esaias eller Jeremias egendomligt. Hon

förekommer äfven t. ex. hos Job, hvilken säger (Job 30:26): ”ty på

godt väntade jag, och det kom ondt; och jag bidade på ljus, och det

kom mörker.” Jfr äfven Job 3: 9. Det som likväl talar för ende

ras beroende af den andra utom den allmänna sannolikheten derför,

är det, att följden af missgerningarne och synderna, hvilken eljest

betecknas på mångahanda sätt, här fattas under den gemensamma

idén af en skilsmessa mellan menniskorna och Gud, vare sig Gud

härvid tänkes mera i anseende till sin egen person eller i anseende

till den välsignelse och hjelp, genom hvilken hans närvaro gifver

sig tillkänna. De ifrågavarande ställena hafva beträffande sättet,

på hvilket det omtalas, hvad missgerningarne och synderna verkat –

torde vi kunna påstå – en viss egendomlighet gent emot sådana
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skrifter, hvilka skulle hafva kunnat tjena dem båda till förebild

i detta afseende. Men det mest talande skälet är, att uttrycket

D72 *bNij förekommer i tvänne framställningar af liknande innehåll

och på samma plats i tankegången. Verbet 584 förekommer näm

ligen i sådan form, en blandningsform af nifal och pual, endast på

dessa båda ställen (Es. 59: 3, Klag. 4:14) och för öfrigt i hifil Es.

63: 3 samt i andra former på några ställen i skrifter, som äro yngre

än Jeremias och Deutero-Esaias.

Få vi på dessa grunder antaga, att endera författaren i sin

framställning har haft den andres för sina tankar, så hafva vi att

öfvergå till frågan om prioriteten. Härvid är intet att sluta från

bristen på eller förhandenvaron af originalitet i uttryckssättet i de

tankar och ord, som icke ingå uti den här ifrågavarande likheten.

Den bild t. ex., hvarmed stycket hos Deutero-Esaias börjar: ”icke för

kort var Jehovas hand för att frälsa", och hvilken denne redan förut

användt, (Es. 50:2)är icke hos honom egendomlig, så att man redan af

denna begynnelse skulle kunna hemta en grundad förmodan för hans

originalitet i hela den utsago, som åsyftas. Samma bild finnes näm

ligen redan 4 M. 11: 23 ("är då Jehovahs hand förkortad”), och

en liknande hos Mika, 2: 7 ("är Jehovahs ande för kort”). Icke

heller torde någon grundad slutsats kunna göras af uttryckssättet i

och för sig på det område, der likheten eger rum.

Vi vända oss derför omedelbart till innehållet. Jeremias 5:te

kapitel innehåller flere straffhotelser, bland dessa förkunnelser, att

ett aflägset mäktigt folk skulle komma och förtära landets goda samt

nedrifva dess städer, och att Israel skulle föras till främmande land

att der tjena främmande gudar. Härvid framhålles särskildt, att

Israel, emedan det icke fruktat Gud, då han gifvit regn och skörd,

skulle beröfvas dessa förmåner. Denna dom hade redan gått i full

bordan, då de ur Klagovisorna anförda orden talades, det är ju denna

straffdom, och det lidande, hvari han störtat Israel, som dessa sån

ger klagande besjunga. I de anförda orden betecknar den sörjande

sångaren denna dom såsom någonting oerhördt, hvilket efter mensk

lig tanke icke hade bort inträffa, och angifver dess orsak, särskildt

betonande deras skuld, hvilka borde hafva föregått folket i Jehovahs

fruktan, uppenbarat för det hans sanning och riktat dess framtids

förhoppningar åt rätt håll, men genom sina egna brott gjort sig full

komligt oduglige dertill. Deutero-Esaias har också åtminstone i an

den samma straffdom bakom sig såsom inträffad, och hans verkliga

eller tänkta samtid bär ännu de lidanden, som densamma tillfogat.

Men icke blott detta, Deutero-Esaias skådar äfven tillbaka åtmin
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stone i anden på en tidpunkt, då förlossning ur straffdomen vinkade,

men likväl icke skedde. Derigenom att denna förlossning då uteblef,

såg det ut, som om den räddande makten icke hade räckt fram till

målet. Men profeten angifver det verkliga skälet, nämligen att folkets

då varande och ännu fortfarande ogudaktighet lagt hinder i vägen

för dess räddning. Han beskrifver derjemte denna ogudaktighet, och

detta på ett sådant sätt, att det tillstånd, hvilket var förhanden i

den tidpunkt, från hvilken profetens tal utgår, uppfattas och tecknas

i dess inre sammanhörighet med det nyss eller länge sedan förflutna.

Att det nämnda verkligen är förhållandet, att stället hos Deutero

Esaias syftar på något, som egde rum under Israels fångenskap ef

ter Jerusalems förstöring, visar hela sammanhanget. I det omedel

bart föregående talas om rätt fasta och rätt sabbatsfirande såsom

vilkor för att Israel skulle få uppbygga ”de eviga ruinerna” och äta

dess faders Jakobs arf (Es. 58:6–14). I det följande förkunnas,

att Jehovah sjelf, då ingen satte sig hämmande emot det omtalade

sedeförderfvet, skulle gripa in med vedergällning öfver sina fiender,

och att en förlossare skulle komma till Zion, ”en förlossare för dem,

hvilka vände om från öfverträdelsen i Jakob” (Es. 59 16 ff). På

detta åter följer (Es. 60) den storartade skildringen af Israels åter

ställelse och herrliggörelse, hvilken tydligen har fångenskapen och

förskingringen till förutsättning.

Då man fattar i sigte den historiska verklighet, hvarpå inne

hållet af de ifrågavarande ställena hvart för sig syftar, så framgår

det af sig sjelft, hvad som i afseende på deras inbördes tidsföljd

är det naturligaste. Om man likväl tänker sig, att stället hos Deu

tero-Esaias är tidigare än de Jeremianska, så skulle mellan det förra

och de senare, under förutsättning af Jeremias beroende af Deutero

Esaias, följande förhållande ega rum: Deutero-Esaias säger, att syn

dernas verkan för Israeliterna bestått deri, att de skiljt dem från

deras Gud. Uttrycket är djupgående och vidtomfattande. Det be

tecknar syndens natur och följd, sådan hon innerst är ett förderf

vande af det djupaste personliga förhållandet till Gud hos menniskan,

och sådan hon i det yttre gör om intet alla de förmåner, i hvilka

Guds välsignelserika närvaro gifver sig tillkänna. Likväl har detta

uttryck i sammanhanget en inskränktare tillämpning. Det syftar

på ett särskildt tillfälle, då folkets synder bevisat sin olyckliga ver

kan, äfvensom på en särskild gudomlig välsignelse, hvilken i följd

af dem gått förlorad, denna visserligen en sådan, som rörde sjelfva

grundförhållandet mellan Gud och Israel såsom Guds folk. Jeremias

skulle derefter hafva upptagit tanken och vid det ena tillfället tilläm
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pat honom på den i hans tid förestående straffdomen och dervid fram

hållit en särskild förmån, Israels erhållande af regn och skörd i sitt

eget land, såsom genom synderna förverkad. Vid det andra tillfället

hade han tillämpat samma tanke på profeternas och presternas synder

och framstält dessa såsom orsaken, att Gud icke bisprungit Israel, då

fiender öfverföllo Jerusalem, utan låtit dem intränga genom dess portar,

intaga och förstöra det. Korteligen, Jeremias skulle hafva haft för sig

Deutero-Esaias mera allmänt uttryckta tanke, användt honom olika

gånger med afseende på bestämda förhållanden och gifvit honom en mot

dessa bestämda förhållanden svarande begränsning. Det kan icke ne

kas, att detta i sig är möjligt. En viss allmän kännedom om syndens

verkan måste ju förutsättas för att kunna bestämma något enskildt

såsom en sådan. Men denna kunskap har legat hvarje Israelit nära,

och det är öfverflödigt att säga, att en profet icke behöft hemta den

samma från ett bestämdt yttrande hos en annan författare.

Men när syndens verkan i en bestämd riktning blifvit framhål

len, synes det vara naturligast, att en hotande eller redan inträdd

verklighet först blifvit förnummen, att denna framkallat yttrande an

gående dess orsak, och att orsaken då fattats i sigte såsom den der

åstadkommit denna för ögonen varande verkan, utan afseende på,

om hon derjemte haft andra verkningar. Den tanke, som på detta

sätt uppväckts, kunde sedan lätt utvidgas och fördjupas. I enlighet

härmed skulle förhållandet mellan Jeremias och Deutero-Esaias i

det ifrågavarande afseendet och under förutsättning af beroende å

endera sidan vara följande: Jeremias hade utsagt tanken angående

en bestämd nära förestående eller redan inträdd afgörande straffdom

i dess bestämdt angifna gestalter. Deutero-Esaias hade sedan an

vändt densamma såväl i afseende på något, som utgjorde fortsättning

af straffdomen (Es. 59: 2), som i afseende på dess ursprungliga in

brytande (Es. 50: 1) och i det förra afseendet uttalat honom så, att

han kan uppfattas både såsom mera djupgående i fråga om syndens

natur och såsom mera omfattande i fråga om hennes följder.

Det kan anmärkas, att äfven Hesekiel förut uttryckt den ifrå

gavarande sanningen på ett sådant sätt, att Deutero-Esaias äfven

påminner om honom. Jfr Hes. 39: 23 f: ”veta skola hedningarne,

att för deras missgerningar skull äro de bortförda i fångenskap, Is

raels hus; derför att de försyndat sig mot mig, förborgade jag mitt

ansigte för dem o. s. v.” -

För att ännu närmare fästa oss vid innehållet sjelft hos Deutero

Esaias på det ställe, som nu är föremål för betraktande, så finna

vi i detsamma ett starkt vittnesbörd derför, att den tid, hvilken pro
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feten har för sitt medvetande närvarande, också är den, i hvilken han

verkligen lefde. Detta gifver sig tydligast tillkänna i de ord i sam

manhanget, med hvilka profeten, sedan han omtalat, hvari synderna

och missgerningarne bestått, återtager talet om deras verkningar.

"Derför är” – heter det – ”rätten fjerran från oss, och icke når

oss rättfärdigheten; vi vänta på ljus, och si, mörker, på fullkomligt

dagsljus, och i tjocka mörkret vandra vi: vi trefva såsom blinda ef

ter en vägg; såsom hade vi inga ögon, trefva vi; vi stappla på

ljusa dagen såsom i skymningen, bland de friska och frodiga såsom

liflösa; vi brumma såsom björnar allesammans, och såsom dufvor

sucka vi djupt; vi vänta på rätt, och ingen synes till; på frälsning,

och hon är fjerran från oss” (vv. 9–11). Här skildras en spänd

väntan på hvad som skulle komma, ett sväfvande mellan fruktan

och hopp, en blandning af otålig klagan och svårmodig längtan,

hvilket allt egde rum hos det israelitiska folket under ett bestämdt

åsyftadt skifte af fångenskapstiden. Denna skildring är så lefvande

och åskådlig, att vi böra finna i henne tecknad en verklighet,

som den helige författaren hade på nära håll, snarare än en verk

lighet, som från långt håll träffat hans inre öga och afspeglat sig i

hans ord. Detta är äfven mera naturligt, än om en belägenhet i den

Esaianska tidsåldern vore den, som i verkligheten vore beskrifven,

men teckningen deraf vore ämnad att afmåla ett tidsmoment och en

belägenhet, som tillhörde en långt aflägsen framtid.

Den verklighet, på hvilken profeten syftar och på hvilken hans

skildring utan tvifvel noggrant passar in, är Israels läge under den

tid, då Cyrus redan hade framträdt på historiens skådeplats och ut

fört många betydningsfulla krigsbedrifter, men ännu icke riktat sig

med hela sin styrka mot Babylon för att deremot kämpa en afgö

rande strid.") Cyrus hade visserligen redan i flere träffningar beseg

rat Babylonierna, gjort anstalter till eröfring af deras fästen och

kommit nära Babylon sjelft, men han hade ansett rådligast att

först anfalla de med Babylonien förbundna mindreasiatiske folken,

hade derför uppgifvit Babylons eröfring tills vidare och framträngt

mot Mindre Asien för att störta det lydiska väldet.*) Af den be

lägenhet, i hvilken de landsflyktige Israeliterna voro under denna

tid, sedan Cyrus första uppträdande uppväckt förhoppningar, men

dessa genom den vändning tilldragelserna tagit åter nedsjunkit, och

det ännu syntes oafgjordt, hvad den närmaste framtiden bar i sitt

*) Jfr Detitzsch, Commentar über den propheten Jesaia, S. 599.

*) Jfr Knobel, der Prophet Jesaia, Einleitung, S. XXIX, hvarest be

visställen ur Xenofons Cyropedi anföras.
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sköte, af Israels belägenhet derunder finnas äfven flere andra spår än

det nämnda hos Deutero-Esaias. De förekomma i Es. 49–62. Till

sådana höra de landsflyktiges bäfvan för förtryckarnes vrede, hvilken

omnämnes Es. 5l: 13, och dessas tyranniska beteende, hvilket an

tydes Es. 52: 5, samt de fångnes oupphörliga frågande efter Guds

vägar, i hvad som skulle tima, och deras önskan, att hvad de kal

lade rättvisa domar skulle drabba hedningarne, och att Jehovah

måtte komma dem sjelfva nära med sin hjelp, hvarvid de åberopade

sina fastor och späkningar såsom skäl för önskningarnes uppfyl

lelse, hvilket berättas Es. 58:2 f. Dit höra äfven profetens egna

uppfordran till Jehovahs arm att vakna upp till mäktiga gerningar

såsom fordom (Es. 51: 9) och hans uppmaning till alla trogna Israe

liter att icke upphöra med sina böner, att icke tillstädja Jehovah

någon ro, förr än han grundlade Jerusalem och gjorde det till ett

ämne för lof på jorden (Es. 62: 6, 7)*) Till samma tid och läge

passar dessutom öfverhufvud innnehållet af de angifna kapitlen. Se

dan nämligen profeten i den första delen af sin profetia Es. 40–49

framstält Israels förlossning såsom en afgjord sak, så skärskådar

han derefter Israels förhandenvarande verkliga tillstånd såsom omot

svarigt det gudomliga frälsningsverk, som vore att vänta, men teck

nar derjemte dess sanna bestämmelse såsom Jehovahs tjenare och

den sedliga förnyelse, genom hvilken det skulle bringas till att mot

svara denna sin bestämmelse. Ett sådant innehåll var särskildt eg

nadt för den tid, då Israels förlossning af profetian redan blifvit med

fingret påpekad och äfven redan på den historiska verklighetens om

råde visat sig vid synkretsen, men dragit sig tillbaka för att ännu

någon tid låta sig väntas. Det var egnadt att bana en inre väg hos

folket för frälsningen, att bryta det hårda, knorrande sinnet, nedslå

de egenrättfärdiga anspråken, upplyfta det sjunkna modet och leda

förhoppningarne i rätt riktning. Så gafs genom profeten sjelf åt Is

rael för den tid af väntan, som gick före afgörandets stund, en un

dervisning, hvilken innebar ett djupt anlagdt och mångsidigt genom

fördt arbete på den uppgift, hvilken han strax i början af sin pro

fetia i korthet angifvit såsom föreliggande, nämligen den att bereda

väg åt Jehovah, att dalar skulle höjas, berg sänkas, det ojemna

jemnas och klippor klyfvas (Es. 40: 3 f).

Jeremias 6: 13–17. Esaias 56: 10 f.

13. Ty från den minsta till den 10. Dess väktare, blinde äro de

störste blund dem, allesammans allesammans, de hafva intet

*) Jfr dersammanstädes.
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draga de till sig vinning, och vett. Allesammans äro stum

från profeten till presten, alle- me hundar, som icke orka att

sammans öfva de bedrägeri. skälla; sömntalare, som ligga

14. Och helandet af mitt folks 11 och älska att slumra. Men

dotters skada taga de lätt, sä- hundar äro de, som i sin hets

gande: frid, frid! och det är hunger icke veta att blifva

15. ingen frid. På skam komma mätte, och sådane som herdar

de: ty en styggelse hafva de veta icke att gifva akt. Alle

gjort. Också blygas vilja de sammans vända de sig till sina

icke, också att skämmas veta egna vägar, hvar på sitt håll

de icke. Derför skola de falla till sin egen vinning.

med dem, som falla; den tid,

då jag hemsöker dem, skola

de blifva bragte på fall, säger

Jehovah.

16. Så har Jehovah sagt: stäl

len eder på vägarne och skå

den och frågen efter de eviga

stigarne: hvar är han, det go

das väg? och vandren på ho

nom, och i skolen finna ro för

edra själar. Men de sade: vi

17. vilja icke gå. Och jag satte

öfver eder väktare, (sägande

till dem:) gifven akt på ba

sunens röst; men de sade: vi

vilja icke gifva akt.

Anm. vv. 13–15 upprepas nästan ordagrant 8, 10 – 12.

I det anförda stycket hos Jeremias är det hela det israelitiska

folkets synder, hvilka omtalas såsom orsak till en snart förestående

genomgripande straffdom. Dock tänkes dervid särskildt på synderna

hos profeter och prester eller i allmänhet folkets ledare, hvilka borde

hafva varit betänkta på att bota folkets skador och leda det på

rätta vägar. Hos Deutero-Esaias talas i det från honom anförda

blott om folkets ledare, hvarefter dock i fortsättningen synkretsen

utvidgas till hela folket. Folkets ledare betecknas af båda profe

terna med ordet D'És. Hos dessa angifva båda såsom karakters

drag vinningslystnad och försummelse af deras kall. Utsagorna om

vinningslystnaden äro hvarandra temligen lika. Detsamma gäller

äfven det allmännaste uttrycket om pligtförgätenheten, nämligen

att väktarne icke gifva akt. Åfven framhålles af båda profeterna
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samma yttring af pligtförgätenheten, nämligen den vårdslöshet och

slummeraktighet, i följd hvaraf väktarne icke bry sig om att under

söka, om någon fara är för handen. En likhet kan man äfven finna

i angifvandet af de vägar, på hvilka vare sig folket eller dess ledare

vandra. Detta sker hos Jeremias dermed, att det säges, att folket

icke vill gå på det godas väg; hos Deutero-Esaias dermed, att det

säges, att väktarne vända sig till sina egna vägar. Jemte dessa

likheter i innehåll och uttryck förekommer äfven en likhet af öfver

vägande formel art, nämligen:

Jer. 6: 15. Es. 56: 11.

syn N% p?n på ny-v wT * -- B****n")

Härtill kan äfven läggas, att uttrycket hos Jeremias på detta

ställe: Eby TN förekommer hos Deutero-Esaias på andra ställen,

nämligen Es. 48: 22 och 57: 21, det senare tillhörande fortsättnin

gen, som följer efter det stycke, hvaraf det här ifrågavarande utgör

en del. Härvid är det af betydelse, att uttrycket Eby TN hos Deu

tero-Esaias har en särdeles vigtig plats såsom utgörande en afslu

tande refrain.

Af de nämnda likheterna kan dock föga eller intet slutas an

gående prioritet eller beroende å den ena eller den andra sidan. Den

bildliga betydelsen af verbet "## är redan i det äldre språkbruket

använd t. ex. Job 15: 22, Hos. 9: 8, Mika 7: 4. Hos Jeremias har

den utsago, i hvilken ordet D'Es förekommer, en sjelfständig håll

ning. För Deutero-Esaias låg det nära att använda detta ord, sedan

han förut tänkt sig Israel såsom en för vilddjurens anfall blottstäld

hjord. Det är således icke heller någon anledning att i hans an

vändning af detta ord finna en reminiscens från en annan författare").

Någon sådan förrådes icke heller genom en till utseendet vacklande

hållning och en viss motsägelse i det sätt, hvarpå bilden af hun

darne genomföres.*) Ty väktarnes förfaringssätt framställes genom

*) Jfr Drechsler, der Prophet Jesaia, B. 3. S. 411 (Schlussbemerkun

gen von F. Delitzsch); Küper, das Prophetenthum des alten Bundes, S. 282.

*) Stähelin, die messianischen Weissagungen, S. 1 67: ”gerade dass

Jesaias Hüter erwähnt, weist darauf hin, dass er den Jeremias nachahmte".

*) ”Alles führt darauf in Jesaias den Nachahmer zu finden; denn bei

ihm stehn die Worte ganz abrupt und sind nicht einmal durch den Ge

gensatz gehörig modificirt, denn gierige und nimmersatte Hunde und schla

fende heben einander auf Jes. kann nur als Reminiscenz begriffen und

dann verstanden werden, wenm vorausgesetzt wird, er habe verschiedene

Bilder vermischt." Dersammanstädes.
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denne bild från tvänne skilda synpunkter. I fråga om att göra sin

skyldighet liknas de nämligen vid hundar, som af lättja icke orka

skälla; i fråga om tillfredsställandet af sina egna lustar åter likna de

glupske hundar. Å andra sidan är det ingalunda nödigt att anse

Jeremias sats: ”från den minste till den störste bland dem, allesam

mans draga de till sig vinning” såsom en omskrifning af Deutero

Esaias ord: ”hvar på sitt håll vänder sig till sin egen vinning”. I

sig betraktade kunde de senare lika väl vara en sammandragning

af den förre. På den formela likheten mellan "y"T) N% pb>n och

wT Nb --E-bEn är icke heller något att bygga. Den skulle tala

till förmån för Deutero-Esaias prioritet. Ty af pr??n skulle pb>n

kunna hafva föranledts snarare än det förra af det senare. Men

satsen: ”också att skämmas veta de icke" har sin närmast liggande

tydliga grund i den omedelbart föregående parallela: ”också blygas

vilja de icke”. Denna är åter tydligen framkallad af det föregå

ende: ”på skam komma de; ty en styggelse hafva de gjort". Sättet,

hvarpå det talas om vägarne, som försmås eller utväljas, gifver icke

anledning till någon slutsats för det ändamål, som här åsyftas. Slut

ligen uttrycket oby FN hos Jeremias har äfven sin säkra grund i

sammanhanget, hvari det står. Det säges ju såsom en motsats mot

de bedragande profeternas och presternas upprepade tankar och på

ståenden, att god frid vore rådande. Utsagon om dessas påståenden

åter måste ju vara tagen ur verkligheten sjelf.")

Angående innehållet hos Deutero-Esaias på här ifrågavarande

ställe är redan vid behandlingen af Es. 57: 3–13 anmärkt, att hela

det sammanhang, hvartill vårt ställe hör, syftar på exilen. Vi hafva

äfven sökt visa, att det, som i dessa stycken talas om ogudaktig

heten i allmänhet, i exilen haft sin motsvarande verklighet. Åfven

det, som genom de ofvanstående orden och de närmast följande säges

särskildt om folkets lärare och ledare, synes så noggrant motsvara

det verkliga tillståndet under exilen, att det innebär ett vittnesbörd

för, att författaren sjelf lefvat i denna tid. Ordet n#8 i bildlig be

märkelse betyder på andra ställen profet (t. ex. Es. 52: 8, Hes. 3:

*) Küper, das Prophetenthum des alten Bundes, S. 282; ”und wird hier

(Jer. 6 13–15) das Jesajanische "nypp vsn? v” umschrieben vom

Kleinsten bis zum Gröszten geht Jeder auf seinen Gewinn, vom Propheten

bis zum Priester üben sie Trug, dann aber wird das Jesajanische Diby ps

wiederholt und der von dem Propheten gebrauchte starke Ausdruck

vT. N? D"E727 durcn leise Umbiegung gemildert in yT) Nb obpn”. Jfr

äfven Dreschler, der Prophet Jesaia, B. 3, S. 411.

J. A. Ekman. Esaias och Jeremias. 5
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17; jfr Hab. 2: 1 och äfven D'Esp Mika 7:4). I enlighet med ordets

egentliga betydelse ligger det i denna benämning, att de personer,

åt hvilka hon gifves, stå på en högre andlig ståndpunkt, från hvil

ken de kunna se ut öfver de förhandenvarande yttre företeelserna och

upptäcka, hvad som bereder sig att komma, och bedöma, huruvida

detta är löftesrikt eller olycksbådande. Af Deutero-Esaias säges

nu om dessa profeter, dels att de saknade all verklig profetisk in

sigt och synförmåga, dels att hvad som hos dem ändock skulle före

ställa profetisk syn och profetiskt tal, var någonting oredigt och

förvillande. Jfr utrycket Dºln v. 10. Sådane falske profeter voro

enligt Jeremias och Hesekiel särdeles talrika såväl i hemlandet under

rikets upplösningstid som ock sedan bland de i Babel fångna Israe

literna. Jer. 6: 17, 23: 9–40, 29:32, Hes. 13 m. fl. st. Hos Jeremias

och Hesekiel framträda de i synnerhet såsom folkförförare, hvilka på

grund af föregifna eller falska syner och drömmar upptände svekfulla

förhoppningar och derigenom eggade till ett förblindadt motstånd mot

de gudomliga hemsökelserna. Det är naturligt, att, sedan templet och

staden blifvit förstörda, och sålunda de på syner och drömmar grun

dade förhoppningarne blifvit tillintetgjorda, den pseudoprofetiska verk

samheten i egentlig mening skulle aftyna och blott yttra sig likt ett

talande under slummer, och att de falska profeterna skulle slå sig

på vinning och njutning; och både det ena och det andra är det, som

Deutero-Esaias säger angående profeterna under exilens tid. Men

jemte profeterna indrager han under den straffande utmålningen äfven

dem, hvilka såsom borgerligt maktegande också bland folket intog0

väktareplatser. På detta sätt torde det nämligen böra uppfattas,

att först står såsom subjekt ett ord, hvilket hufvudsakligen bringar

profeterna i åtanke, men sedan tillägges dessa ett attribut, hvilket

vanligen betecknar borgerliga styresmän.*) Måhända hafva ock åt

skilliga i sin person förenat uppgifter och embeten af båda slagen.

Den bildliga bemärkelsen af ordet E%" är mestadels den af borger

liga styresmän. Jfr t. ex. Jer. 2:8, 3: 15, 10: 21. Likväl kunna

äfven med detta ord andlige ledare betecknas. Detta visar Jer. 17.

16, der profeten säger om sig sjelf, att han varit en herde, som ef

terföljt Gud (Israels högste herde). Då borgerliga öfverhufvuden me

nas, så är det icke uteslutande fråga om konungar, så att redan an

vändningen af ordet Dºy", för så vidt det syftade på styrande perso

ner, vore ett tecken till, att författaren tillhörde en för-exilisk tid.

Nah. 3: 18 betecknar D'n under kunungen underordnade höfvits

*) Jfr Delitzsch, Commentar über den Propheten Jesaia, S. 575.



Likheter mellan Esaias kapp. 40–66 och Jeremias. 67

män: ”de sofva, dina herdar, du Assurs konung!” Jfr äfven Mika

5: 4 (5): ”kommer Assur till vårt land, och träder han in i våra

palatser, så uppställa vi mot honom sju herdar och åtta höfdingar

för menniskor." Att ett ord, som vanligen betecknar profeter, och

ett annat, som vanligen betecknar borgerliga öfverhetspersoner, sam

manställas på det sätt, som här sker, innebär sjelft ett vittnesbörd

för författarens förtrolighet med exilens förhållanden. Det måste

hafva varit det verkliga förhållandet, att profetdömet under exilen

äfven öfvertog den borgerliga ledningen af folket, enär konungadö

met blifvit upphäfdt och prestadömet äfven hufvudsakligen förlorat

sin betydelse, då den levitiska kulten icke vidare kunde fortgå.*)

Att åter herdeembetets vårdslösande och missbruk varit en verk

lighet under exilen, derom gifver profeten Hesekiel underrättelse.

Han talar visserligen mera allmänt om herdarnes pligtförgätenhet.

Men att han äfven syftar på sådana Israeliter, hvilka i fångenska

pen voro styresmän och domare öfver sina landsmän, framgår af

hans profetia om den rätte herden, kap. 34. Profetian om honom

följer efter ett strafftal mot Israels forne och ännu lefvande herdar,

till hvilka han, den rätte herden, skall utgöra en fullkomlig motsats.

Talet ställes till herdarne sjelfva på det sätt, att de då varande slutas

tillsammans med sina föregångare. Tydligt åsyftas först de, hvilka

bragt nationen till randen af undergång. Men att äfven deras efter

följare menas, synes deraf, att det profeteras, att Jehovah i fram

tiden skall fordra sin hjord ur herdarnes hand och göra slut på deras

herdetjenst och rycka hjorden ur deras våld (v. 10). Med denna

straffhotelse öfver herdarne och detta löfte för den förtryckta hjor

den förbinder profetian tillika löftet, att Jehovah skall rädda sin

hjord från alla orter, dit hon blifvit förströdd, utföra henne från

folken och bringa henne till hennes eget land och beta henne på Is

raels berg (vv. 12–14). Detta ådagalägger tydligt, att, såsom nämndt

är, profeten Hesekiel har för ögonen herdar bland det i exilen lef

vande folket. De karaktersdrag, som tilläggas dessa i likhet med de

ras föregångare, äro, bildligt taladt, att de äro herdar för sig sjelfva

och låta fåren tjena dem sjelfva till spis (v. 10). Och detta är just

samma hufvuddrag, med hvilka Deutero-Esaias tecknar herdarne un

der exilen (Es. 56:11). Åfven kan man utan tvivel finna en tids

historisk illustration till dessa herdars njutningslust och våldsamhet

i den apokryfiska historien om Susanna*).

*) Jfr Oehler, Theologie des Alten Testaments, B. 2. S. 109.

*) Jfr Delitzsch, a. st. S. 574.
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1.

10.

Jeremias 10:1–16.

Hören ordet, som Jehovah

har talat till eder, Israels hus!

. Så säger Jehovah: vid hednin

garnes väg vänjen eder icke och

för himmelens tecken förskräc

kens icke, derför att hednin

garne förskräckas för dem! Ty

folkens stadgar, grundlösa äro

de. Ty det är trä, som man

hugger i skogen, ett verk af mä

stares händer med yæan. Med

silfver och med guld smyckar

han det: med naglar och med

hamrar gör han det fast, att

det icke vacklar. Såsom en pe

lare med krusadt arbete äro de,

och icke tala de; burna blifva

de; ty de gå icke. Frukten eder

icke för dem, ty de göra intet

ondt, och att göra något godt

står icke heller i deras makt.

Allsingen är såsom du, Je

hovah! Stor är du och stort

ditt namn med väldighet. Hvem

skulle icke frukta dig, folksla

gens konung? Det är tillbör

ligt mot dig. Ty bland folkens

alla visa och i alla deras ko

nungariken är allsingen såsom

du; utan alla tillsammantagne

äro de dumma och dåraktiga.

Bildningen genom skuggudarne

är trä. Silfver uthamradt, som

föres från Tartessus och guld

från Uphas, verk af konstnär

och af guldsmeds händer! Af

purpurblått och purpurrödt är

deras klädnad, ett arbete af

konsterfarne äro de alla. Men

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

28.

Esaias 40: 17–22.

Folken alla, såsom ett intet

äro de inför honom, såsom utan

tillvaro, och såsom tomhet äro

de räknade för honom. Med

hvem viljen i då likna Gud,

och hvad viljen i uppställa mot

honom, som är likt? Månne

bilden, som en mästare gjutit,

och som guldsmeden beslår med

guld och med kedjor af silfver

guldsmeden! Den fattige, till

helgedomsgåfva ett trä, som ej

är murket, väljer han, en konst

när söker han sig till att sätta

upp en bild, som icke vacklar.

Veten i då intet, hören i då in

tet, har det icke blifvit förkun

nadt från början för eder, haf

ven i icke förstått, hvad som

är jordens grundvalar? Det är

han, som tronar öfver jordens

krets, och dess innevånare äro

såsom gräshoppor, som utspän

ner såsom ett flor himmelen och

utbreder honom såsom ett tält

till boning.

41: 7, 23, 28 f.

Och så stärkte konstnären

guldsmeden, släthamraren grof

smeden, sägande om lödningen:

god är hon; och han gjorde

det fast med naglar, att det

icke vacklade.

Ja, gören något godt eller ondt,

att vi må gifva akt derpå och

se det ömsesidigt.

Och jag såg, att det var in

gen af dem alla, ingen, som
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ll.

12.

13.

14.

Jehovah är Gud till väsendet;

han är den Gud, som lefver,

och evighetens konung. För hans

vrede skälfver jorden, och folken

uthärda icke hans förgrymmelse.

Så skolen i säga till dem:

gudarne, som icke hafva gjort

himlarne och jorden, skola för

svinna från jorden och från

rymden under himmelen. Han,

som skapade jorden genom sin

kraft och grundade jordkretsen

genom sin vishet och genom sin

insigt utspände himmelen; vid

bullret, då han åstadkommer

brusande af vatten i himla

rymderna, låter han moln upp

stiga från jordens ända, bliætar

till regn gör han och för vin

den ut ur dess förvaringsrum.

En dåre, står hvarje menniska

utan kunskap; blygas skall hvarje

guldsmed öfver sitt beläte; ty

en lögn är hans gjutverk, och

ingen ande i dem. Skuggväsen

äro de, ett verk till spott, på

deras hemsöknings tid skola de

förgås. Icke såsom dessa är

Jakobs lott; ty danaren af allt

är han, och Israel är hans

arfvedels stam, härskarornas

Jehovah är hans namn.

Anm. Vv. 12–16 äro upprepade

51 = 1 5–19.

29,

9.

10.

11.

12.

visste att råda, att jag måtte

spörja dem och de gifva svar.

Si de alla, ett försvinnande in

tet äro deras verk, vind och

tomhet deras gjutbilder.

44: 6–20, 24.

Så säger Jehovah, Israels ko

nung och hans återlösare, här

skarornas Jehovah: jag är den

förste, och jag är den siste, och

utom mig är ingen gud. Hvem

kallar såsom jag och kungör

och ordnar åt mig, alltsedan

jag grundat urtidens slägte?

Eller det tillstundande, som

skall komma, må de förkunna

det sig sjelfva till gagn? Fruk

ten eder icke och rädens icke!

Har jag icke från början låtit

dig höra och kungjort? I sjelfve

ären vittnen. Finnes en gud

utan mig? och någon klippa,

jag vet ingen. De som dana

gudabilder äro allesammans

haltlösa, och deras älsklingar

äro odugliga; och deras vittnen

äro de sjelfva: ingen syn och

intet vett hafva de, på det att

de skola komma på skam. Hvem

är den, som danat en gud och

gjutit en bild för att till intet

duga? Si alla hans anhängare

skola blygas; och mästarne, de

äro af menniskors slägte. Må

de församla sig alla och blifva

stående, de skola förskräckas

och blygas med hvarandra.

Smeden smider en yæa och ar

betar vid kolelden och formar

det med hamrarne och arbetar
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Esaias.

19.det med sin starka arm. Äfven

hungrar han, så att han blif

ver kraftlös; han dricker icke

vatten, så att han försmäktar.

Träsnidaren spänner ett snö

re, märker med rödkrita, ar

betar med hyfveln, märker med

passaren och gör det till bild

af en man, till likhet med den

herrliga gestalten af en men

niska till att bo i hus. Han

går att hugga åt sig cedrar

eller tager stenek eller ek, gö

rande henne stark, bland sko

gens träd. Han planterar en

ask, och regnet gör henne stor;

och hon tjenar menniskan till

bränsle; och han tager af dem

och värmer sig; äfven hettar

han upp och bakar bröd; äf

ven gör han en gud och tillbe

der, gör det till en gudabild

och faller ned för honom. Den

ena hälften bränner han upp i

eld; för den andra hälften får

han äta kött, steka en stek och

blifva mätt; äfven värmer han

sig och säger: så, nu är jag

varm, jag har njutit af brasan.

Men återstoden gör han till en

gud, till sin gudabild, faller

ned för honom och tillbeder.

beder till honom och säger:

fräls mig, ty min gud är du,

Icke hafva de vett och icke för

stånd; ty tillsmetade äro deras

ögon, så att de icke se, och

deras hjertan, så att de icke

20.

24.

16.

17.

18.

19.

eftersinna. Och ingen för sig

det till sinnes, och ingen har

vett och insigt att säga: den ena

hälften har jag uppbränt med

eld och derjemte vid dess glöd

bakat bröd, stekt kött och ätit,

och det som är öfrigt skulle

jag göra till en styggelse, för

en träklump falla ned! Han

äter aska; hans hjerta, dåradt,

har förfört honom; och icke

frälsar han sin själ och säger

icke: är icke en lögn i min

högra hand?

Så säger Jehovah, din återlö

sare och din danare af moder

lifvet: Jag är Jehovah, som

gör allt, som utspänner him

melen, jag allena, som utbre

der jorden af mig sjelf.

45: 16–20.

De blygas och skämmas al

lesammans, tillsammans gå de

bort med skam, tillverkarne af

gudabilder. Israel är frälsadt

genom Jehovah med en evig

frälsning. I skolen i all evig

het icke blygas och icke komma

på skam. Ty så säger Jeho

vah, som skapat himmelen -

han är Gud – som danat jor

den och gjort henne – han gaf

henne en fast grund, icke till

ödslighet skapade han henne, till

att bebos danade han henne -:

jag är Jehovah och ingen an

nan. Icke i det förborgade har
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20.

Esaias.

jag talat, på ett ställe af jor

den, som är höljdt i mörker.

Icke har jag sagt till Jakobs

säd: fruktlöst söken mig! Jag är

Jehovah, som talar rättfärdig

het, som förkunnar det, som är

rätt. Församlens och kommen,

träden fram tillsammans, i und

sluppne bland hednafolken. In

gen insigt hafva de, som bära

sina gudabilders trä och bedja

till en gud, som icke frälsar.

46: 1, 6 f.

eder burits är pålastadt, en

börda för de trötta.

. De skaka guld ur pungen, och

silfver väga de på våg. De tin

ga åt sig en guldsmed; och han

gör det till en gud, för hvil

ken de falla ned och tillbedja.

. De lyfta honom, upp på skul

dran, bära honom. ställa honom

ned, och han står, från sin

plats flyttar han sig icke. Åf

ven ropar man till honom, och

icke svarar han; ur deras nöd

frälsar han dem icke.

l Lagde äro deras gudabilder

på djuren och öken. Hvad af

De ofvan sammanförda styckena framställa afgudadyrkan såsom

orimlig och löjlig. Detta är den förnämsta likheten dem emellan. I

afseende på skildringarnes anläggning och tankegång finnas äfven lik

heter. Styckena Jer. 10: 1–16 och Es. 40: 17–22 ställa båda emot

hvarandra Jehovah i hans höghet och makt och afgudarne i anseende

till deras föraktliga ursprung och deras vanmakt. Mellan samma ställe

hos Jeremias och Es. 44: 6–20 råder äfven likhet i det nämnda af

seendet. Först uppmanas i båda framställningarne Israel af Jehovah

att icke förskräckas. Hos Jeremias går denna uppmaning ut derpå,

att Israel icke af fruktan för någon makt hos afgudarne måtte an

taga och vänja sig vid en hednisk gudsdyrkan; hos Deutero-Esaias

derpå, att Israel icke skulle förskräckas vid de stora skakningar, som

Cyrus segertåg åstadkom bland folken. Efter den nämnda i en i

viss mån olika syftning gifna uppmaningen följer hos båda profeterna

en framställning af hedendomens dårskap på det sätt, att det berättas,

huru det tillgår vid afgudarnes förfärdigande, och huru man sedan

förfar med dem. En slutsats drages derefter om afgudadyrkarne.

Deutero-Esaias framställer en sådan omedelbart efter beskrifningen

af bildernas förfärdigande och fäster sig vid den förblindelse, som det
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innebär att dyrka gudar, som på det omtalade sättet erhållit sin till

varo. Jeremias framställer den ifrågavarande slutsatsen, först sedan

han framhållit Jehovahs storhet i motsats mot afgudarne, och fäster

sig vid den skam, som drabbar afgudadyrkarne, när sanningens ljus

faller öfver deras verk. Hvad angår enskilda likheter i tankar och ut

tryck, så framträda först några för båda författarne gemensamma drag

i teckningen af de föregifna gudarnes uppkomst och egenskaper samt

den vård och dyrkan, som egnas dem. Sådane af båda profeterna

tecknade drag äro, att gudabilderna eller gudarne sjelfve äro ett al

ster af mensklig konstnärlig tillverkning (Jer. 10:3. 9, Es. 40. 19,

4l: 7, 44:6 ff, 45: 16, 46: 6), att dervid behöfves och användes y

xor (Jer. 10:3, Es. 44:12) och hamrar (Jer. 10: 4, Es. 44:12), att

såsom råämne trä hugges i skogen (Jer. 10:3, Es. 44: 14), att detta,

när det blifvit formadt, utsiras med guld och silfver (Jer. 10: 4, 9,

Es. 40: 19) och genom naglar erhåller en sådan fasthet, att det icke

vacklar (Jer. 10: 4, Es. 41: 7; jfr äfven 40: 20). Andra egenskaper

hos afgudarne, som båda profeterna omnämna, äro, att de måste bä

ras (Jer. 10:5, Es. 45: 20, 46: 1, 7), och att de icke sjelfve kunna

gå (Jer. 10: 5, Es. 46: 7), hvilket senare dock säges med olika ut

tryck af hvardera profeten, likaledes att de icke kunna tala, detta

också på olika sätt uttryckt (Jer. 10:5, Es. 46: 7) samt slutligen,

att de icke ega förmåga att göra någonting, vare sig ondt eller godt

(Jer. 10:5, Es. 41:23; jfr äfven Es. 44: 10, 45:20). I följd af allt

detta hafva äfven profeterna ett gemensamt ord, hvari de inlägga

sitt totalomdöme öfver gudarne och gudabilderna, och detta är, att de

äro till väsendet ett intet (”skuggväsen” och ”tomhet”) och, för så

vidt de äro materiela ting, en i trä eller gjutverk materialiserad ”lögn"

(Jer. 10: 14 f, Es. 41:29, 44:20). Båda profeterna nämna äfven, så

som redan är sagdt, på ett liknande sätt den skam, som från afgu

darnes vanmakt och oduglighet faller tillbaka på deras tillverkare och

tillbedjare (Jer. 10: 14, Es. 44: I 1, 45:16). I motsats mot afgudarne

tilläggas den sanne guden af båda profeterna epitet, hvilka äro hvar

andra ganska lika. De innehålla den tanken, att Gud har grundat

jorden och utsträckt himmelen Jer. 10: 12, Es. 40: 21 f, 44: 24.

Jfr äfven 45:18. Denna tanke förekommer äfven på andra ställen

hos Deutero-Esaias, såsom Es. 42: 5, 45: 12, 51: 13, 16. Uttrycks

sättet är dock skiftande och icke i något fall fullt lika på båda si

dor. En likhet i betecknandet af Guds höghet är vidare det, att hvad

jordens folk hafva mäktigt och vördnadsvärdt framställes såsom ojem

förligt med Gud. Jeremias tänker dervid på folkens vise eller någon
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enskild i konungarikena framstående storhet, Deutero-Esaias deremot

på folken sjelfva i deras helhet och sammanfattning. Jer. 10: 7, Es.

40. 17. Till likheter i betecknandet af Gud hör ytterligare, att ordet

"§f, hvilket Jeremias här (10:16) använder, förekommer hos Deutero

Esaias icke blott på ofvan anförda ställen Es. 44:24, 45: 18, utan äf

ven på flere andra såsom Es. 43: 1, 44: 2 m. fl. st. Hit hör äfven,

att uttrycket: ”härskarornas Jehovah är hans namn”, hvilket här hos

Jeremias står såsom ett afslutningsord till det om Gud sagda, äfven

användes flere gånger af Deutero-Esaias på andra än här ofvan anförda

ställen: Es. 47: 4, 48:2, 51: 15, 54:5. Till de likheter, som ega rum

mellan uttryck hos Jeremias på här ifrågavarande ställe och uttryck

hos Deutero-Esaias på andra ställen än de ofvan upptagna, höra slut

ligen uttrycket in?n org om Israel såsom tillhörigt Jehovah, Jer.

10: 16, hvilket äfven användes, ehuru i pluralis, Es. 63; 17, samt

ordleken i sammanställningen af orden TE och TEN i den kaldeiska

utsagon Jer. 10: 11 och den hebreiska Es. 60: 12, hvilken likhet dock

öfvervägande är af formel art. Hon har följande gestalt:

Jer. 10: 11. Es. 60: 12.

*DN Toy N? r?N TTyrsb").

Afgudadyrkan måste hos alla, som betraktade henne från stånd

punkten af den sanne Gudens kännedom och med nit för hans ära,

väcka enahanda känslor af bedröfvelse och harm. Insigten om afgu

darnes egen natur och betydelse kunde dervid dock vara olika. Men

är äfven denna enahanda hos tvänne profeter, så att de båda veta,

att de i bilder framstälda gudomligheterna icke hafva någon tillvaro

för sig sjelfva utanför dessa bilder, och att ingen öfvernaturlig, i detta fall

demonisk makt i dessa senare är inneboende, så är det icke underligt,

om båda funnit kontrasten mellan de föregifna gudomligheternas upp

komst och egenskaper å ena sidan samt den hedniska tron om dem

och dyrkan af dem sådan, att den väckte löje. Var det derjemte

begge profeternas syfte att på det eftertryckligaste föreställa sina eg

na stamförvandter orimligheten och gagnlösheten af dyrkan eller fruk

tan för sådane gudomligheter, så var det just det närmast liggande

och mest talande att draga fram de iakttagelser, hvilka för den lug

*) Jfr Movers, de utriusque recensionis vaticiniorum Jeremias indole et

origine, Pag. 43.
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na eftertanken otvunget måste framställa sig såsom bevis på dessa

gudars väsenlöshet och oduglighet. De iakttagna verkligheterna sjelf

va måste dervid, då de i ord framstäldes, alstra flere likheter i ut

trycken. Men det är just detta framläggande af insigten om afgu

darnes väsenlöshet, detta afklädande af allt magiskt skimmer från gu

dabilderna, detta framdragande af sättet för deras förfärdigande så

som en hånfull vederläggning af de anspråk, som gjordes för deras

räkning, det är detta, som, såsom vi redan antydt, utgör sjelfva den

hufvudsakliga likheten mellan de senast sammanstälda styckena; och

det är angående denna likhet i främsta rummet, som den frågan må

ste uppkastas, om densamma hunnat uppstå hos tvänne af hvarandra

helt och hållet oberoende författare.

Att detta är möjligt, kan icke förnekas. Förutsättning för det

ta åskådnings- och framställningssätt beträffande afgudarne bildar re

dan den afgjorda monoteism, som är det gamla testamentets grund

lära, hvilken har sitt högtidliga uttryck i ordet: &hör Israel, Jehovah,

vår Gud, Jehovah är en». 5 M. 6: 4. Denna lära tillåter icke, att

de gudar, som dyrkas af andra folk, få gälla såsom gudar för dessa

folken och deras länder vid sidan af Jehovah såsom Israels Gud.

Detta betonas äfven särskildt t. ex. 5 M. 4:35: &Jehovah är Gud

eller Guden (DrbNr), eljest ingen utom honoma. Deutero-Esaias

sjelf uttalar ganska ofta samma tanke, såsom af de ofvananförda

ställena synes, i ordet om Jehovah: han är Gud (EYibNa) Es.

45, 18 och i de i Jehovahs egen mun lagda orden: jag är den

förste, och jag är den siste, och utom mig är ingen Guda Es. 44:6,

och: jag är Jehovah och ingen annan» Es. 45: 18; jfr. äfven 43:10,

45:14, 21. De afgudar, genom hvilkas tillbedjan Israel retat Jehovah

till nit, heta 5 M. 32,21 %N"N? och obzn. Med det senare uttrycket

nämnas de äfven af Jeremias i ofvanstående stycke (10:8) och an

norstädes: 8:19, 14:22. Detta ord tyder äfven derpå, att de af hed

ningarne dyrkade gudarne icke blott sakna en verklig gudomlig na

tur, utan att de äfven sakna all sjelfständig, andlig tillvaro, att de

icke ens äro demoner. Denna åskådning gifver sig äfven tillkänna i

benämningen bºoks, ett ord, som utmärker intighet, väsenlöshet *)

och en hög grad af föraktighet hos det föremål, som det betecknar.

Detta ord användes om afgudarne redan 3 M. 19:4, 26:l samt ofta

*) Hupfeld, Die Psalmen, B 4, S. 56 i fråga om Ps. 96; 5: afol

kens alla gudar äro ett intet (DWN).
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af profeten Esaias 2:8, 18, 20, 10:10, 11: m. fl. st. Men icke blott är en

sådan åsigt, som ligger i de nämnda orden, i de skrifter, som äro ti

digare än Deutero-Esaias och Jeremias, uttalad om afgudarnas väsen,

utan äfven deras uppkomst är betonad och deras oförmåga till såda

ne förrättningar, hvilka tillkomma personliga väsen. Så heter det

5 M. 4:28: &i skolen tjena der gudar, verk af menniskohänder, trä

och sten, hvilka icke se och icke höra och icke äta och icke luktaa.

Jfr. äfven 27:15: "T "T n%2 såsom Jer. 10:3. Likaledes 2 Kon.

19:18 (Es. 37:19): de (konungarne af Assyrien) hafva kastat deras

(de hedniska ländernas) gudar i elden; ty icke gudar voro de, utan

ett verk af menniskohänder, trä och sten; derför förgjorde de dema.

Profeterna Hosea, Esaias och Mika uttrycka sig så om afgudarnes

dyrkan, att kontrasten mellan denna och sättet för deras uppkomst

bjert träder i dagen. Hos. 13:2, 14:4 (”Vi vilja icke säga mera: ”vår

gud” till vära händers verk”,) Es. 2, 8 (”för deras händers verk ned

föllo de, för det som deras fingrar gjort”), 17:8, Mika 5: 12 (13).

Liknande uttryckssätt (DITT vyp? *IEt") återkommer äfven hos

Jeremias, Jer 1:16. Afgudarnes oförmåga att gifva tecken till något

personligt lif har också redan tidigt i Israels historia blifvit använd

såsom ett begabbande bevis på den fullkomliga frånvaron af gudom

lig natur hos dem, nämligen af Elias, då han uppmanade Baals pre

ster att ropa med hög röst för att återkalla denne till medvetande,

enär han i anseende till sin förmenta inre person vore borta eller

sofvande, 2 Kon. 18:27. Den närmaste föregångaren till Jeremias i detta

afseende torde vara profeten Habakuk, hvilken yttrar sig sålunda: ”hvar

till duger den huggna bilden, att dess danare uthugger honom, den gjut

na bilden och läraren af lögn, att danaren af hans bild förtröstar på

honom för att göra stumma afgudar? ”Hab. 2: 18.

De nu påpekade omständigheterna synas kunna förklara den

hufvudsakliga likheten mellan Deutero-Esaias och Jeremias i det af

seende, som är i fråga, utan att man behöfver antaga enderas bero

ende af den andre. Förklarar sedan denna hufvudlikhet många en

skilda likheter, så synes föga återstå, hvarpå man skulle kunna stödja

ett påstående om afhängighet å endera sidan. Af de likheter, hvil

ka icke gälla beskrifningen af afgudarnes natur, egenskaper och dyr

kan, sakna flere bevisningskraft i den riktning, i hvilken de här

skulle användas, af det skäl, att de kunna hafva sin grund i båda

författarnes af hvarandra oberoende efterbildning af äldre utsagor,

som förefinnas, eller, om icke båda fullt öfverensstämma med en ge

mensam äldre utsago, så kan en sådan på grund af större likhet

vara ett mera sannolikt mönster för den ene, än det till innehållet
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snarlika hos den andre är. Så har det på grund af ett redan för

handenvarande poetiskt språkbruk legat nära att tillägga Gud ett

epitet, som innehåller den tanken, att han grundat jorden och ut

spänt himmelen. Jfr. Job 9:8 (72? Erg nej såsom Es.44.24 ni?

"E? DTV) 37:18, 384. Jeremias ord synas dock närmare ansluta sig

till Ordspr. 3:19: Jehovah genom vishet har grundat jorden, inrättat

himmelen med insigt». Jfr. 8:27 ff. I afseende på det sätt, hvarpå

Guds upphöjdhet öfver det på jorden stora framställes, har Jer. 10:

7,8 mera likhet med Es. 19: 12 (”hvar äro då dina vise o. s. v.”)

än med Deutero-Esaias ord, att folken äro ett intet inför Gud (Es.

40:17). Participiet "S", såsom en karakteristisk beteckning af Gud,

förekommer hos Esaias 22:l 1, 27:11 och Amos 4:13, låg dessutom

för Jeremias, äfven utan att Deutero-Esaias deri varit hans före

gångare, nära för handen på grund dels af det vanliga bruket af

verbet "S (jfr. t. ex. l M. 2:7, 8) dels af det sätt, hvarpå han sjelf

eljest använder detta ord, jfr. Jer. 1:5, 18:ll, 33:2. Detsamma kan

sägas om den högtidliga formeln frit niNES TÄT. Oafsedt det van

liga bruket af uttrycket niNES TT, hade samma formel blott med

den olikhet, att ordet prbs äfven fanns deri, varit nyttjad af Amos:

4:13, 5:27. Hos Jeremias sjelf återkommer densamma flere gånger t.

ex. 31:35, 32:18. Likheten mellan orden inbr: torg" (Jer. 10:16) och

T?" r=" (Es. 63:17) talar icke heller för ett förhållande af före

bild och efterbildning. Det förra uttrycket nämner Israel i dess hel

het för Guds arfvedels stam och stämmer nära öfverens med b-n

inbr: 5 M. 32:9; det senare deremot nämner Israel, i sammanhanget

det rätta Israel, Jehovahs sanne tjenare, under namnet Guds arfve

dels stammar. Tanken är deri en annan än i det förra. Då detta

säger, att Israel är en Gud såsom arf tillhörig folkstam, så utgör

uttrycket Guds arfvedels stammar blott en omskrifning af ordet Is

rael, visserligen med en tanke, som iiknar den i det förstnämda ut

trycket innehållna, såsom förutsättning. Och denna omskrifning har

en enkel förklaringsgrund deri, att ordet Eºtent" är det vanliga ordet,

med hvilket stammarne i Israel nämnas, och att ordet nör om Israel i

dess tillhörighet till Jehovah är så vanligt, att det med ett pronominal

suffix står i stället för folkets eller landets namn. Jfr. Joel 2:17,

Mika 7:14 m. fl. st. Ännu mindre är något påstående om beroende

att bygga på den hos båda profeterna förekommande ordleken mellan

T)} och TEN. Ordlekar af sådan art äro ju i det profetiska språk

bruket vanliga, och betydelsen af ordet "2N är på båda ställena vä

sentligen olika.
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Ehuru således mycket kan framdragas, som försvagar det intryck

af de nu ifrågavarande likheterna, hvilket man först erhåller, så å

terstår likväl bland de enskilda likheterna något eller några, som

synas vara nog egendomliga för att icke kunna bero allena derpå,

att två författare skildra samma verklighet. Detta torde mest gälla

likheten i utsagon om gudabilderna, att de gjordes fasta genom mag

lar, så att de icke vacklade.

Jer. 10. 4 Es. 41. 7

pp & Epim ni-pp-) nnnpp? eve N% Enppna rprm

Beträffande åter likheten i det hela, så vinner hon en större be

visningskraft i den riktning, som här åsyftas, om man tager i be

traktande den stora sannolikhet, med hvilken man öfverhufvud kan

antaga, att endera profeten varit nära bekant med den andres efter

lemnade skrift. Har det så förhållit sig, så har den till tiden se

nare icke gerna kunnat undgå att taga ett särskildt intryck af det,

som den andre talat till uppvisande af afgudadyrkans orimlighet.

Hos Deutero-Esaias intager detta ämne en så framstående plats både

i anseende till den utförliga behandlingen och den slående bevisnin

gen, att en senare författare, som känt honom, och som yttrat sig i

samma väg, nästan ofrivilligt måste hafva kommit att röra sig med

idéer och uttrycksätt från honom. Åfven hos Jeremias är samma

ämne på ett i ögonen fallande sätt framstäldt, så att äfven hans i

déer och uttryckssätt lätt kunde inpregla sig och återspeglas hos en

senare skriftställare. Hans framställningssätt här sticker af mot det

hos honom vanliga. Det är det ironiska på detta ställe, som är ett

afbrott i det vemodigt klagande eller direkt straffande, som i sam

manhanget föregår och efterföljer.

På grund af dessa senast anförda skäl torde det icke vara för

mycket sagdt, om man påstår, att det i de ofvan sammanstälda styc

kena finnes spår af endera profetens inverkan på den andre. Vi

hafva derför att framdraga och öfverväga de skäl, som tala för och

emot den enes eller den andres prioritet. Emot Jeremias prioritet

skulle det nyss nämnda ironiska elementet i framställningen tala*).

Men detta är ingalunda oförenligt ned det vemodigt klagande, utan

bådas förening innebär tvärtom en psykologisk sanning. ”Den sanna

ironien och vemodet äro syskon”. Vidare skulle kunna anföras mot

Jeremias, att tankarne hos honom äro på ett mera enkelt sätt sam

manfogade, än de äro hos Deutero-Esaias i hans mera retoriska skild

ringar, och att man derför har lättare att hos Jeremias antagare

*) Jfr Küper, i förut citerade skrift, S 285.
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miniscenser. Men äfven stycket hos Jeremias är konstmessigt sam

mansatt och afrundadt. Det bildar tre strofer, i hvilka ett i det

närmaste likformigt tankarnes kretslopp eger rum, så att det först

sagda efterföljes af en motsats och sedan sjelft åter upptages"). Dess

utom är det icke ett tecken till osjelfständighet, om tankarne i för

hållande till hvarandra stå i en mera lös förbindelse, likson det icke

heller är ett osvikligt tecken till sjelfständighet i fråga om enskilda

tankar, att dessa äro inflätade såsom effektfulla momenter i retori

ska målningar. Det ena som det andra har sin grund i författarnes

olika stilistiska förmåga och karakter. Men hvad som med bestämd

het talar för Jeremias sjelfständighet gent emot Deutero-Esaias, är

hans användande af det ovanliga ordet PE i den sats, som betyder:

”med naglar och med hamrar gör han det fast, att det icke vack

lar" (Jer. 10:4). Vore denna sats en återklang af den nästan lika

lydande hos Deutero-Esaias, så vore svårligen det vanliga ordet totro?,

hvilket Deutero-Esaias har (Es. 41:7, 40:20), utbytt mot ett i denna

betydelse ovanligt. Deremot låter det mycket väl tänka sig, att

Deutero-Esaias, om han haft för sig Jeremias utsago, återgifvit henne

med begagnande af ett mera allmänt uttryck. Ett liknande förhål

lande eger äfven rum i afseende på den eljest mera sällan, dock hos

Jeremias flerestädes förekommande formen 2”rin, hvilken hos Jere

mias möter oss, der en erinring af Deutero-Esaias väl borde hafva

föranledt formen t"2"). (Jer 10:14, Es. 44:9, 11). Det som vitt

nar om Jeremias sjelfständighet i förhållande till Deutero-Esaias, är

i hvarje fall talande nog för att man ingalunda skall behöfva med

åtskilliga kritiker (Movers, Hitzig m. fl.) till den grad förneka den

samma, att man anser delar af det ofvanstående stycket för en i

Jeremias profetia senare inkommen interpolation ur Deutero-Esaias.

Vi torde för vårt syftemål icke behöfva närmare ingå på gen

drifvandet af detta antagande, än som genom den nyss gjorda an

märkningen skett. Tilläggas bör dock en erinran om åtskilliga an

dra i vårt stycke hos Jeremias förekommande ord, hvilka visa hans

oberoende i förhållande till Deutero-Esaias. Det är sådane dels ovan

liga, dels för Jeremias karakteristiska och af Deutero-Esaias icke nytt

jade uttryck som nÉ, b-n (om afgudarne), ny23, En"T? ny, cyFyn").

Hvad som åter talar för Deutero-Esaias sjelfständighet i för

hållande till Jeremias i afseende på den nu ifrågavarande likheten, är

*) Jfr Drechsler, der Prophet Jesaia, B. 3, S. 409.

*) Jfr Stähelin, die messianischen Weissagungen, S. 169.

*) Jfr Drechsler, a. st. samt Keil, Commentar über den Propheten

Jeremia, S. 144.
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den stora åskådlighet och friskhet, som utmärker hans skildringar i

sin helhet. Enskilda uttryckssätt, hvilkas originalitet icke kan dra

gas i tvifvelsmål, finnas ock rikligt nog. En insats häremot kan icke

med tillräcklig grund tagas från den omständigheten, att orden om

smeden Es. 44:12 icke synas fullt öfverensstämma med talet i dess

helhet, som går ut på att åskådliggöra, huru en gudabild af trä

kommer till stånd"). Ty omnämnandet af smeden och hans förfa

rande gör målningen mer mångsidig och har sin naturliga anknyt

ningspunkt i de strax föregående satserna, i hvilka det talas om

gjutbilder och mästare, Ez"r, till hvilka också smeden, br? 2^n,

räknas. Vi hafva redan antydt, att originalitet i det hela och de

enskilda tankarnes och uttryckens fullkomliga lämplighet på den plats,

som de innehafva, icke nödvändigt utesluta imitation. Ty det är

– tillägga vi här – alls icke nödigt, att den imiterande skall hafva

initerat oskickligt; och beträffande det gamla testamentets profeter

är i allmänhet icke att tänka, att utsagor och uttryck härflutit från

den ene till den andre så att säga direkt från papper till papper,

utan det har skett på det sätt, att den enes framställning uppväckt

idéer hos den andre, att den enes tankar införlifvat sig med den

andres. Det är således för de i det hela originela skildringarnes

skull icke omöjligt, att Deutero-Esaias har hemtat impulser till någon

del af sina målningar och äfven till ett och annat enskildt drag från

det, som Jeremias i samma riktning skrifvit. Ett skäl, som talar

för att så varit förhållandet, är utan tvifvel vunnet genom iaktta

gelsen deraf, att vid den öfverensstämmelse, som råder mellan ofvan

stående stycken hos Duetero-Esaias å ena sidan och Jer. 10: 1–16

äfvensom det redan anförda stället hos Habakuk 2:18 å andra sidan,

det förhållandet eger rum, att, der Deutero-Esaias mest liknar Jere

mias, han begagnar såsom denne om dem, som förfärdiga gudabil

der, ordet F 8 (jemte 2") också i likhet med Jeremias), Jer. 10:9,

14, Es. 40:19, 41:7, 44:6, men der han mest liknar Habakuk, nyttjar

han det hos denne förekommande "S", Hab. 2:18, Es. 44:9, 10*).

Om man utan afseende på enskilda likheter fäster sin uppmärk

samhet vid det sätt, på hvilket den för båda profeterna gemensamma

idé, som de senast sammanstälda styckena innehålla, blifvit af hvar

dera utvecklad, så faller det strax i ögonen, att densamma blifvit af

*) Stähelin, a. st: ”offenbar will er an dieser Stelle die Werfertigung

eines hölzernen Bildes darstellen, und mur die Reminiscenz bringt Schmied

und Hammer in die Schilderung”.

*) Jfr Stähelin dersammastädes.
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Deutero-Esaias bestämdare fattad i sigte samt mångsidigare och nog

grannare fullföljd i tillämpning på enskilda företeelser, än som eger

rum hos Jeremias. Detta leder närmast till det antagande, att Deu

tero-Esaias varit den, som lefvat senare, och att han upptagit och

utvecklat den af Jeremias och andra äldre profeter uttalade uppfatt

ningen. Men nekas kan icke, att, i hvad på idéens mer eller min

dre fullständiga genomförande ankommer, äfven det motsatta förhål

landet har kunnat ega rum, det att Jeremias (och andra profeter

såsom Habakuk) upprepat tankar från Deutero-Esaias, vare sig så

som mera enstaka eller såsom en kort antydning och sammanfattning

af det hela.

Att innehållet hos Deutero-Esaias, i abstrakt allmänhet fattadt,

kunnat lämpa sig för den Esaianska tiden, kan icke heller nekas.

Likväl framträder i sammanhanget dess tydliga hänsyftning på den

babyloniska fångenskapens tid. Begynnelsen af Deutero-Esaias pro

fetia (Es. 40) tillropar det landsflyktiga Israel, att dess lidandes

kamp nått sitt slut, att dess missgerning blifvit försonad, och att

det hade att uppbära ersättning i dubbelt mått för hvad det lidit.

Dess förlossning målas derefter för dess ögon genom uttalande af den

konungsliga befallningen från Jehovah, att väg skulle banas i öknen

och glädjebudskap bringas Zion, samt af löftet, att Jehovah sjelf

skulle komma för att gifva Israel sin lön och verldsmakten sin ve

dergällning samt såsom en herde ledsaga Israel. Denna förlossning

framställes såsom grundad på Jehovahs allt afgörande, visa rådslut

och hans allt förmående makt, mot hvilka verldsmakten med sina

ansprak att hafva tidshändelserna i sin hand är såsom ett vissnande

gräs eller en vattendroppe från ett ämbar. I besinning af Jehovahs

vishet och makt skulle derför Israel inse den förföriska vantrons

orimlighet och tillika bortkasta den misströstan, i hvilken det trodde,

att Jehovah icke frågade efter dess sak. Tvärtom vore det just

Jehovah, som till Israels förlossning uppväckte segerhjelten från öster

(Es. 41) och förlänade honom hans framgång. Det vore Jehovah,

som styrde hans segertåg, hvilket uppfylde folken med förskräckelse,

så att menniskorna krampaktigt slöto sig omkring sina afgudar och,

intalande hvarandra mod, läto förfärdiga sådane i nya beläten genom

konstnärer och mästare, hvilka också i samråd och samarbete

uppbjödo alla sina krafter för att bringa till stånd gudar, som icke

vacklade. Efter fortsatta framställningar, som tydligen gifva tillkänna

sin syftning på Israels befrielse från Babel, skildras, Es.44, afgudarnes

vanmakt för att djupt inpregla medvetandet derom i Israliternas hjer

tan, på det att de måtte helt vända sig till sin skapare. Denne
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hade nämligen redan gifvit sitt konungsliga maktord, att Jerusalem

skulle bebos och Juda städer uppbyggas, och derjemte utsett Cyrus

till sin viljas fullbordare, hvilken med jordisk konungamyndighet

skulle uttala samma befallning. Derefter skildras, Es. 45, åter, hurule

des Cyrus såsom Jehovahs smorde skulle vinna en oemotståndlig

framgång, genom hvilken afgudadyrkarne skulle komma på skam,

men Israel frälsas för evärdlig tid. Derpå afmålas de babyloniska

gudomligheternas skymfliga tillintetgörelse, Es. 46.

År det således afgjordt, att profeten här i hela sammanhanget

har exilen och räddningen ur denna i sigte, så frågas, om hans skil

dringar motsvara det verkliga tillståndet vid den åsyftade tiden på

ett sådant sätt, att de kunna anses bära pregeln af densamma så

som deras icke blott andliga utan äfven historiskt verkliga utgångs

punkt. Detta skulle icke vara förhållandet, om det hedniska afgu

deriet under exilen varit en för Israeliterna i allmänhet öfvervun

nen ståndpunkt. Men vi hafva redan förut (s. 28,32 f.) sett, att detta

icke var fallet, och att det tvärtom var många, som i benägenhet

för hednisk afgudadyrkan umgingos med tankar att helt och hållet

uppgifva sin israelitiska tro. För dem, hvilka mest sågo på det syn

liga och sinliga, var ock denna tro under exilen blottad på anseende

och yttre förmåner, hedendomen deremot i besittning af allt, som

öfvade dragningskraft på det kortsynta förståndet och det orena sin

net. Han hade länder, makt och rikedom; Israels religion och dess

Gud deremot hade visat sig vanmäktig att upprätthålla sitt tempel,

att skydda sitt land och folk. Gent emot detta tänkesätt, som var

den israelitiska trons fullkomliga död, var det just af nöden att med

all möjlig styrka ådagalägga afgudarnes väsenlöshet och vanmakt

och bevisa, att det var Jehovah, som bar folkens öden i sin hand,

och som icke hade uppgifvit att ega Israel såsom sitt folk. För

detta ändamål var det särdeles tjenligt att på ett vanärande sätt

afkläda afgudarne all herrlighet, hvarmed den menskliga inbillningen

omgaf dem. Men de skildringar, genom hvilka detta skedde, voro

ämnade icke blott för dem, hvilka hängåfvo sig åt hedniska tänke

sätt och gerningar, utan äfven för Israeliterna i allmänhet. Ty, om

man också icke trodde på afgudarne i den gestalt, i hvilken heden

domen dyrkade dem, så var dermed ännu icke steget taget till en

verklig tro på Jehovah, till en tro derpå, att han hade händelserna

fullkomligt i sin makt och för Israel förverkligade de fäderneärfda

utsigterna, till ett verkligt litande på hans hjelp och frälsning undan

verldsväldets öfvermakt och förtryck. Det var profetens syfte, då

han blottstälde afgudarne för den förnuftiga eftertankens förakt och

J. A. Ekman. Esaias och Jeremias. 6
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löje, att visa, huru kraftlös den hedniska verldsmakten innerst må

ste vara, huru litet fruktansvärd hon derför verkligen var, samt att

förlägga all storhet och makt och dermed äfven all ära uteslutande

på Jehovahs sida. Huru svag måste nämligen icke den makt vara,

hvilken räknade såsom sin dyrbarhet, sin styrka och sin ära gudom

ligheter, hvilka intet annat voro än metall och trä, af menniskohand

formade! Och huru stor den Gud, hvilken i sin person förenade all

höghet och makt, som efter hednisk inbillning var fördelad på de sär

skilda ländernas gudar!

Var å ena sidan under exilen de otrogne Israeliternas affall djup

gående och hedendomens skenmakt stor, så var å andra sidan de

fromme Israeliternas tro ren och kraftig, deras insigt i hedendomens

väsen genomträngande och deras leda för densamma djup. Det är

derför öfverenstämmande med deras andliga ståndpunkt, att Deutero

Esaias framställer afguderiet i dess löjlighet och föraktlighet. Jem

föra vi med hvartannat å ena sidan de hastiga vexlingar från Jeh0

vahs dyrkan till hedniskt afguderi, som kunde ega rum före exilen

till och med hos personer af hög upplysning (såsom en Salomo) och

å andra sidan den nationala afskyn för det senare efter exilen, så ty

der detta dels på en sådan brist och svaghet i den förut rådande

uppfattningen af Jehovahs väsen och egenskaper, hvarigenom man

i någon mån och i några afseenden stälde honom inom samma kate

gorier som de hedniska landsgudarne, så att frestelsen till fruktan för

och dyrkan af dessa var farlig äfven för de fromma, dels tyder det

på en afgörelse, som under fångenskapen egt rum, och hvilken ytt

rat sig just så, som skildringarne hos Deutero- Esaias gifva vid han

den. Israels tro och hedendomen, som i afseende på ögonskenlig

makt eller svaghet stodo så skarpt mot hvarandra, kommo att äfven

i inre afseenden framstå i den bjertaste kontrast. Hos dem, som

mot ögonskenets vittnesbörd valde den förra, uppenbarade hon sig

i sin rena, majestätiska, inre sanning (Jfr ofvan s.30 f.). Derafalstrades

en sådan insigt i Guds väsen, och derifrån föll ett sådant ljus öfver

hedendomen, att Israeliten visste sig så vidt skild från och så upp

höjd öfver densamma, att han kunde i sanning begabba honom. Det onda

och särskildt afguderiet är från den högsta verklighetens synpunkt

alltid en löjlighet (Ps. 2:4). Men menniskan kan först då behandla det

såsom en sådan, har först då rätt att bespotta det, när hon

icke mer känner någon inre dragning till detsamma; eljest blefve

hon måhända snart sjelf bespottad genom det, som hon bespot

tat. De heliga författarne hade derför – om de ock sjelfva icke

delat den antydda bristen, utan af gammalt framstält Gud såsom
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upphöjd öfver en landsgudomlighets inskränkthet samt genomskådat och

skingrat den nimbus af öfvernaturlighet, som omgaf de hedniska gudarne

– likväl icke kunnat göra gällande hån och bespottelse öfver desistnämn

de. Habakuk och Jeremias göra detta ännu icke på långt när så, som Deu

tero-Esaias. Deras framställningar äro mera undervisande i fråga om

afgudarnes väsenlöshet, än de äro bespottande. Deutero-Esaias skil

dringar framträda deremot såsom verksamma medel för och såsom ut

tryck af den afgörelse gent emot allt hedniskt, som för Israel måste

hafva egt rum under den babyloniska fångenskapen.

Ådagaläggandet af de hedniska gudarnes väsenlöshet och van

makt syftade äfven, såsom vi antydt, till upprättande af Guds ära.

Det såg ut, sedan Jerusalems stad och tempel blifvit ödelagda och

Israel fanget, som om hedningarnes gudar hade vunnit öfverhand öf

ver Israels Gud eller åtminstone, som om Jehovah, vare sig af

vanmakt eller bristande omvårdnad om sitt folk, låtit undergån

gen drabba detsamma och dess elände fortfara. I hvarje fall hade

den afgudadyrkande verldsmakten vunnit en yttre seger öfver Je

hovahs folk. Inför detta faktum måste Guds ära af profeterna

hållas uppe. Redan Hesekiel gör detta på det eftertryckligaste. Han

profeterar, att hednafolken sjelfva skola erfara, att det var för sina

missgerningars skull, som Israel hade måst gå i landsflykt, och att

Jehovah genom att återföra de fangna skall bevisa nitälskan för sitt

heliga namn (Hes. 39: 23–29). Deutero-Esaias inskärper hos Isra

eliterna detsamma. Det hade varit ”Jehovah sjelf, som gifvit Jakob

åt sköfling och Israel åt plundrare, derför att det hade syndat mot

honom och icke velat vandra på hans vägar och icke hört på hans

lag”. Det vore blindhet och döfhet af Israel att icke sjelft inse och

erkänna detta (Es. 42: 19 f). Det vore sålunda ingenting hos den

hedniska makten i dess egenskap att vara hednisk, som gifvit henne

en rätt öfver Israel. Detta ådagalägges just genom uppvisandet af

det hedniska väsendets tomhet på inre realitet. Till den grad hade

Jehovah sin ära i sin egen hand, att han kunde skenbart gifva henne

till pris, då Israel underkufvades af hedningarne, utan att dermed

släppa in på sig någon öfvermakt. Särskildt skulle den stundande

räddningen af Israel uppenbara detta, att Jehovah i intet afseende

”gaf sin ära åt en annan eller sitt pris åt gudabilderna” (Es.42:8).

Det är i synnerhet tvänne i slutet af fångenskapstiden framträdande

stora verkligheter, i hvilka enligt Deutero-Esaias gentemot den afgu

dadyrkande verldsmakten, och för att betaga denna all förmåga att

ingifva fruktan hos Israel, Guds ära klart träder i dagen. Den ena

är den uppfyllelse af tidigare profetior, som skett genom exilen och

som ytterligare stod för dörren genom förlossningen ur densam
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ma, och genom hvilken Israels Gud bevisade sitt vetande och sin san

ning. I detta afseende kan visserligen Deutero-Esaias äfven åberopa

sina egna förutsägelser, hvilka den närmaste framtiden skulle bringa

i fullbordan (Es. 44:26). Detta är densamma uppenbarelse af

Guds herrlighet, hvilken under exilen inför den hedniska konunga

makten representerades genom profeten Daniel"). Det andra faktum,

hvari Guds ära enligt Deutero-Esaias bevisar sig gent emot afgudarne,

är Cyrus segertåg. Åskådningen af dennes framgång vore på sam

ma gång en åskådning af hednagudarnes vanmakt, och att det vore

Jehovah, som skyddade och ledde Cyrus, det syntes deraf, att den

nes verk framskred i riktning af Babels störtande och Israels befri

else. Framställningen af dessa båda verkligheter är i sammanhanget

nära förbunden med de ofvan anförda skildringarne af afguderiets orim

lighet.

Vi finna således, att de idéer, som höra tillsammans med teck

ningarne hos Deutero-Esaias af afgudarnes natur och egenskaper, äro

innerligt sammanväfda med exilens förhållanden, ja, att de i den

tid, till hvilken de höra, måste hafva varit brännande frågor, medel

punkter, kring hvilka stora afgörelser hvälfde sig. Mycket underligt

vore under sådant förhållande, om deras tolk, hvilken med ursprung

lighetens friskhet och i lefvande åskådlighet framlägger dem, icke va

rit en då lefvande person, utan en profet från äldre tider.

Jeremias 11: 19. Esaias 53: 7 f.

19. Men jag var såsom ett tamt 7. Han vardt plågad, och han

lam, som föres till att slagtas, led och öppnade icke sin mun.

och icke visste jag, att de mot Såsom fåret, som föres till

mig uttänkte anslag: vi vilja att slagtas, och såsom moder

förderfva trädet med dess frukt lammet inför dem, som klip

och utrota honom ur de lef- pa, är tyst, så öppnade han

vandes land, och hans namn 8 icke sin mun. Ur betryck och

skall icke ihågkommas mer. dom var det, som han vardt

tagen bort. Och hans samtid,

hvem betänkte, att han blifvit

bortryckt ur de lefvandes land

för mitt folks synd – en guds

dom öfver dem!

De här förekommande likheterna, hvilka bestå deri, att den o

skyldigt förföljde liknas vid ett lam, som föres till att slagtas, och

*

*) Jfr Oehler, Theologie des Alten Testaments, B 2, S. 1 10.
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att hans dödande betecknas såsom ett borttagande af honom ur de

lefvandes land, kunna lätt hafva kommit till stånd hos tvänne af

hvarandra oberoende författare. Att lam eller husdjur i allmänhet

fördes till att slagtas var ju hos Israeliterna, i synnerhet medan of

fertjensten ännu egde bestånd, en daglig erfarenhet. Det rörande,

vare sig deri, att lammet, utan att förut hafva kunnat ana eller vänta

sådant af menniskorna, lades på slagtbänken, eller i den stilla under

gifvenhet, som detsamma dervid ådagalade, liksom i det ömkliga, plöts

liga afskärandet af slagtkreaturets lif, måste lätt hafva instält sig för

en israelitisk skriftställares tanke, då han i de menskliga ödena, sitt

eget eller andras, fann en motsvarighet till det, som skedde med dju

ret. Bevis härför är den användning, som i det gamla testamentet

verkligen har gjorts af den bild, som slagtandet af djur erbjuder.

Ordspr. 7:22 betecknar en vandring mot ett oförmodadt, ömkligt slut

såsom lik en oxes gång till slagtbänken. Ps. 44:23 uttrycker en

belägenhet i förtryck och förföljelse med utsagon: vi varda räknade

såsom slagtefår». Jeremias använder bilden af får, som slagtas, äfven

i den mera allmänna betydelsen af en oundviklig, ömklig död om de

ogudaktigas straff (12: 3) samt om Babels undergång (51:40). I

samma betydelse användas, äfven utan att något djur, från hvars

öde bilden är tagen, särskildt nämnes, verbet "El och substantivet

F2# både af Jeremias några gånger (25:34, 48; 15, 50:27) och af

Deutero-Esaias (Es. 65. 12), liksom ock på ställena Es. 34:2 och

Hes. 21: 10, 15, 28. Det andra uttrycket, som är gemensamt för de

ofvanstående styckena: att utrotas eller bortryckas ur de lefvandes

land har sin tillräckliga förklaring i det poetiska språkbruket, som

nämner det timliga lifvets skådeplats för de lefvandes land, Job 28:

13, Ps. 27: 13, 52: 7 (aGud skall upprycka dig med rötterna ur de

lefvandes land»); Es. 38: 11 m. fl. st. Då båda profeterna velat fram

hålla det smärtfulla och ovärdiga i den förföljde rättfärdiges tilläm

nade eller tillfogade död, så har det ifrågavarande uttrycket varit

särdeles näraliggande.

Ett skäl derför, att detta oaktadt äfven i den här förhanden

varande likheten ett spår yppar sig af endera profetens inverkan på

den andre, ligger dock i den allmänna kännedom, som endera måste

antagas hafva haft af den andre. Vore det visst, att Deutero

Esaias lefvat några årtionden senare än Jeremias, så skulle man

kunna taga för gifvet, att han i sin skildring af Jehovahs tje

nare i hans lidande haft för sina tankar såsom en förebild dertill

bilden af den ovärdigt behandlade, oskyldigt, i kärlek, med tålamod

och värdighet lidande profeten Jeremias. Om han också med sina
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ord antydde en hänsyftning på hvad Jeremias sagt om sitt eget li

dande, kan äfven under sådant förhållande vara tvifvelaktigt för den

olikhets skull, som eger rum mellan bådas sätt att använda den ge

mensamma bilden af slagtefåret, men är likväl antagligt. Vore det

åter visst, att Es. 40–66 härstammade från profeten Esaias, så vore

det otvifvelaktigt, att de här hos Jeremias förekommande uttrycken,

hvilka påminna om motsvarande i Es. 53: 7 f., utgjorde en verklig

anspelning på dessa. Ty så egendomlig och framstående är i Esaias"

bok, för att icke säga i hela den gammaltestamentliga profetian, skil

dringen af Jehovahs tjenare i hans lefnadsgång genom det djupaste

lidande till den högsta herrlighet, att det icke gerna kan tänkas, att

en senare profet skulle hafva yttrat sig på ett sätt, som bringar lä

saren att tänka på Es. 53, utan att han sjelf dervid haft samma

stycke i tankarne. Detta bör kunna antagas vara så säkert, att, om

det visar sig genom uttryckens egen beskaffenhet och ställning i

sammanhanget, att de i sjelfva verket icke gifva tillkänna något be

roende af de motsvarande i Es. 53, detta är ett bevis, att Jere

mias icke har känt Es. 40–66, och att denna skrift i hans dagar

icke fanns till.

Att nu de ifrågavarande uttrycken vid närmare betraktande

framträda såsom fria från inverkan af de motsvarande hos Deutero

Esaias, är det verkliga förhållandet. Det låter visserligen tänka sig,

att Jeremias, om han hade känt Deutero-Esaias teckning af Jeho

vahs tjenares lidande, gjort en användning af densamma på sitt eget

i ett afseende. Han hade dermed antydt om det senare, att det vore

likt det förra både deri, att det var den oskyldige rättfärdiges upp

offrande för ett honom misskännande folk, och deri, att det bar upp

höjelsens frö i sig"). Detta göres dock osannolikt derigenom, att Je

remias i detta fall blott anspelat på den ifrågavarande Deutero-Esai

anska skildringen, då han omtalat sin egen förföljelse, men icke an

vändt dess mest utmärkande drag i sin egen teckning af Messias.

Men må detta hafva större eller mindre betydelse, det närmast lig

gande vittnesbördet om Jeremias sjelfständighet i förhållande till och,

enligt det ofvan sagda, deraf följande obekantskap med Deutero-Esa

*) Jfr Küper, das Prophetenthum, S. 289; "Ganz deutlich weist auf das

Leiden des Knechtes Gottes der Ausspruch Jer. 11, 19 hin. Jeremias hebt

zwar das Versöhnungsleiden des Knechtes Gottes nicht hervor, aber da es

ihm auf dem Gegensatz zwischen dem verderbten Israel der Gegenwart und

zwischen dem bekehrten Israel der Zukunft vornämlich ankam, so lag es

mahe, sein Leiden in der Gegenwart im Licht des Leidens des persönlichen

Gottesknechtes anzusehen».
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ias är det sätt, hvarpå Jeremias, olikt Deutero- Esaias, använder

bilden af lammet, som föres till att slagtas. Jeremias omtalar näm

ligen mordanslag, som innevånarne i hans fädernestad Anatot hade

anlagt mot hans lif. Då han genom gudomlig skickelse erhöll känne

dom om dessa, så fann han sin egen ställning likna det tama i men

niskoboning uppfödda lammets, ”N %22, hvilket uppväxer hos en

man bredvid hans barn, äter hans bröd, dricker ur hans käril, hvilar

i hans famn (2 Sam. 12: 3) – och föres till slagtbänken. Det är

det för lammet oväntade, hårda ödet, som af Jeremias användes så

som bild af hans egen belägenhet. Hos Deutero-Esaias är det en

helt annan sida af saken, på hvilken uppmärksamheten faller, nämli

gen lammets undergifvenhet och tålamod i dess hårda öde. Denna

omständighet liksom det nämnda sammanhanget intyga, att Jeremias

icke är beroende af Deutero-Esaias.

Besvarande af frågan, huruvida innehållet sjelft hos Deutero-Esa

ias på vårt ställe förutsätter exilen såsom ett historiskt faktum, upp

skjutes, till dess hon längre fram återkommer i anledning af andra

beröringspunkter mellan Es. 52:13–53:12 och ställen hos Jeremias.

Jeremias 12:7–12. Esaias 47:6 f.

7. Öfvergifvit har jag mitt hus, 6. Jag vredgades på mitt folk;

stött bort mittarf, gifvit min själs jag lät vanhelga mitt arf och

käraste i hennes fienders hand. gaf dem i din hand: du

8. Vordet är för mig mitt arf har icke bevisa mot dem burm

såsom ett lejon i skogen: det hertighet, på den gamle la

har upphäft mot mig sin röst: de du ditt ok tungt, myc

9. derför hatade jag det. År 7. ket tungt, Och du sade: e

icke såsom en brokig fågel värdligt skall jag vara her

för mig mitt arf, hvilken roffåg- skarinna, så att du icke mera

larne omringa? Kommen, för- lade detta på ditt hjerta, icke

samlen alla fältets djur, fören tänkte på, hvad dess slut skul

10. dem fram till att äta! Her- le varda.

dar många hafva förderfvat 56:9–57:1

min vingård, de hafva för- 9

trampat min lott: de hafva ”

gjort min lott, som var min

11. lust, till en förhärjad öken. Man

har gjort honom till en öde

plats. Han sörjer omkring mig,

ödelagd som han är. Förhär

jadt är hela landet; ty ingen

Alla djur på fältet kommen!

Fram att äta alla djur i sko

10. gen! Dess väktare, blinde

11. äro de allesammans. ..... och

sådane som herdar veta icke

att gifva akt o. s. v.

57:1. Den rättfärdige har

förgåtts, och ingen var, som

lade det på hjertat, och män
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12.

var, som lade det på hjertat.

Öfver alla kala höjder i ök

nen äro härjarne komme; ty ett

svärd har Jehovah, hvilket för

tär från den ena ändan af

landet till den andra. Ingen

frid för något kött!

af fromhet äro skördade, un

der det ingen inser, att undan

olyckans åsyn är den rättfärdi

ge skördad.

57: 20.

Men de ogudaktige äro såsom

hafvet, då det är upprördt:

vara stilla kan det ej, och dess

vågor vräka upp gyttja och

smuts. Ingen frid–säger min

Gud–för de ogudaktige!

Af de i ofvanstående stycken lätt förnimbara likheterna kun

na såsom vanligt några, det vill här säga de flesta, förklaras utan

antagande af någon efterbildning hos endera profeten. Att Israel

kallas Guds arf, öfverensstämmer med äldre bruk (5 M. 4:20, Es. 19.

25 m. fl. st. jfr äfven ofvan s.76). Att detta Guds art blifvit ett före

mål för hans vrede eller hat och derför bortstött och åt hedna folken

prisgifvet, detta lärde den af båda profeterna åsyftade verkligheten

sjelf. Öfvergången från omnämnandet af fältets djur till talet om

herdarne har hos båda en helt olika syftning. Uttrycket Ebers må

ste i språket hafva varit så lätt tillgängligt, att det icke i sig sjelf

bör anses tyda på någon bekantskap mellan de författare, som nyttja

det. Detsamma gäller, om ock till någon ringare grad, den på båda

sidor ordagrant lika satsen: 2b by Eg v”N N. Talesättet=%. by ov före

kommer visserligen hos Jeremias enstaka, deremot flere gånger hos

Deutero-Esaias (Es. 42;.25,47:7, 57: 1,11). Men det finnes äfven i äl

dre skrifter t. ex. 2 Sam. 19:20 (19), Job 22:22, och Jeremias sjelf

har dermed beslägtade uttryck, såsom 2% by rby 3:16 m.fl. st. (jfr of

van s. 41 f.) och 2b by. 202 31:33. Tydligare än de nämnda synes föl

jande likhet angifva imitation å endera sidan:

Jer. 12:9.

n%28b wrn nºgn nor-b

Es. 56:9.

~yn inr-b- 5-st ors "v nr 5- )

*) Küper, das Prophetenthum, S.281, finner en likhet, som tyder på

afhängighet, mellan toy hos Jeremias och inr hos Deutero-Esaias. Han

rättfärdigar detta dels dermed, att Jeremias talar om himmelens fåglar,

der Esaias talar om fyrfotade djur (jfr Jer.8:7 m. Es. 1:3), dels med nå

got, som skall vara bruk hos Jeremias, nämligen att med en lätt ordför

vandling gifva originalställena en annan vändning än de ursprungligen haf

va. Att vid de ifrågavarande orden fästa en sådan betydelse är dock, minst

sagdt,öfverflödigt, då likheten dessförutan är klar.
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Det kan synas, som om icke heller denna likhet vore fullt bevi

sande. Båda ställenas ordformer och mening förete skiljaktigheter;

och det har icke legat de båda profeterna fjerran att hvar för sig,

utan kännedom om den andre, uttala den tanke, som dessa ord inne

hålla. Lagen och äldre profeter hade hotat Israel, att Gud för dess

olydnad skulle sända ibland det fältets vilddjur och åt dessa gifva

folk och land till pris, 3 M. 26:22, 5 M. 28:26, Hos. 2: 12, 13:8.

Denna hotelse förekommer ock i förbindelse med straffdomar genom

fienders svärd, 3 M. 26:22 ff. Afven var det af gammalt ett uttryck

för fullkomligt nederlag att gifvas till mat åt fåglarne under himme

len och fältets vilddjur, 1 Sam. 17:46, detta visserligen på grund af

hvad som i sådana fall ofta bokstafligen skedde. Då nu olydnaden

mot Gud af Israel hade blifvit drifven till det yttersta och den der

på följande straffdomen stod för dörren eller redan var kommen, så

var det för profeterna naturligt att beteckna densamma med sådana

uttryck, som erinrade om de gamla gudomliga hotelserna, och hvil

ka derjemte voro i förhållande till verkligheten af det slag, som åsyf

tades, naturtrogna, ja, det var icke fjerran att använda dessa uttryck

i bildlig bemärkelse, om detta bättre infogade sig i tankegången.

Emellertid är det, i betraktande af hvad som i allmänhet talar för

endera profetens bekantskap med den andre, icke af nöden att för

neka den beröring, på hvilken särskildt den sist anförda likheten

tyder, om också icke i och för sig med nödvändighet.

Söka vi sedan efter tecken till beroende, så kunna vi icke finna

sådane hos Jeremias, nämligen i hans ställning till Deutero-Esaias.

En säkert framskridande tankeutveckling motiverar tillräckligt hans

val af uttryck och bilder; och vilja vi i några af dessa se efterbildnin

gar, så finnas, såsom nyss är visadt, förebilderna i äldre skrifter,

äfven utan att Deutero-Esaias tillhört dessa. Tankegången hos Je

remias är följande: Jehovah hade bortstött, det är, enligt den vanli

ga betydelsen af profetiska praeterita, stode nu färdig att bortstöta

Israel, sitt arf, emedan detta vore såsom ett lejon, hvilket mot ho

nom upphöjde sin röst. Detta bortstötande vore lika med ett öfver

lemnande åt hednafolken. Hos dessa hade Israel ingen gunst att vänta.

Det vore för dem såsom för roffåglarnes skara en fågel, hvars färg sticker

bjert af mot de andres, och hvilken derför anses såsom en vidunder

lighet *) och på alla sidor angripes. Men ett folk, som lider fullkom

ligt nederlag, prisgifves icke blott åt himmelens fåglar, utan äfven åt

vilddjuren på fältet. Såsom sådana skulle också fienderna komma och

*) Jfr. Hitzig, der Prophet Jeremias, S. 1 00.
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förtära landets goda. Deras härförare skulle såsom herdar i spetsen

för stora hjordar förderfva Guds vingård och förtrampa hans arts

lott. Den hastiga öfvergången, som sker från den originela bilden

afro fåglarne till bilden af fältets djur, är sålunda öfverensstämmande

med det ofvan nämnda bruket att beteckna tillintetgörelse såsom ett

prisgifvande åt himmelens fåglar och fältets djur. Dessutom var det

lämpligt att på det sätt, som skedde, åter förlägga skådeplatsen till

jorden, der han i verkligheten var belägen. Denna öfvergång behöf

ver sålunda ingalunda anses införa i sammanhanget någon reminiscens

från Deutero-Esaias.

Deutero-Esaias börjar den målning, genom hvilken han tecknar

Israels ledares pligtförgätenhet samt den rådande gudlösheten, med

ett upprop till rotdjuren på fältet att kasta sig öfver Israel såsom

ett säkert byte. Med detta blottar profeten på det mest åskådliga

sätt försvarslösheten och den inre upplösningen i Israel. Sjelfva an

bringandet på denna plats af uppmaningen till vilddjuren är oveder

sägligen originelt och synes icke hafva kunnat framkallas af något

annat än åsynen af det åsyftade tillståndet. Men detta hindrar icke,

att tanken och orden kunnat framgå ur ett äldre profetiskt åskåd

ningssätt. Aldre skrifter hade, såsom nämndt är, både hotat Israel

med att prisgifvas åt vilddjuren och i allmänhet betecknat ett lands och

folks undergång såsom dess öfverlemnande åt vilddjuren. Efter Je

remias hade Hesekiel särdeles ofta nyttjat detta talesätt, Hes. 5: 17,

14: 15 m. fl. st. Denne hade särskildt framhållit det såsom synd

och skuld, hvilken hvilade på Israels herdar, att de låtit hjorden

blifva en spis för fältets djur, Hes. 34: 5, 8. Det är ganska antag

ligt, att sedan de antydda förutsägelserna redan gått i fullbordan,

så att hedningarna i yttre mening öfverväldigat Israel, Deutero-Esa

ias betecknar Israels inre tillstånd samt dess ledares vårdslöshet och

oförmåga i afseende på att utestänga hedendomens andliga inflytelser

såsom en blottstäld belägenhet, i hvilken Israel ligger äfven för he

dendomens andliga eröfringskraft såsom en inbjudande läckerbit. I

sådant fall hade Deutero-Esaias äfven kunnat hafva såsom impuls

för det ifrågavarande uttryckssättet Hesekiels ord, 39: 17: ”så säger

Herren Jehovah: säg till fåglarne af alla slag och till alla fältets

djur: samlen eder och kommen, samlen eder från alla håll till mitt

slagtoffer o. s. v.”.

Eu likhet är här också att taga i betraktande, hvilken eger

rum mellan det ofvanstående Es. 57: 20 f. och ett ställe hos Jere

mias, som här ofvan icke är anfördt, nämligen Jer. 49:23. Dessa
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ställen hafva båda uttrycket b=" sbt-pwn, hvilket Deutero-Esaias

använder om det af stormen upprörda hafvet, Jeremias om riket

Damaskus i följande samanställning: vid hafvet är bekymmer; vara

stilla kan man ej. Visserligen har det legat närmast att, såsom

Deutero-Esaias gör, begagna detta uttryck om hafvet sjelft. Men

det står icke heller opassande såsom parallel till "ÄNT E 2. Icke må

det heller anses hafva varit för svårt för Jeremias att hemta sitt ut

tryck lika väl från sin egen tanke på hafvets oro, sedan han nämnt

detta senare, och öfverflytta det på det vid hafvet belägna riket, som

att låna det från en annan författare och använda det på annat sätt

än denne. Det är dessutom icke af nog individuel natur för att icke

hafva kunnat uppstå hos tvänne af hvarandra oberoende författare.

Såsom beslägtadt uttrycksätt hos Jeremias kan anföras "ifPt"F ”N Jer.

47: 7. Någon nödvändighet är sålunda icke förhanden att anse, att det

ifrågavarande uttrycket härflutit från Deutero-Esaias, vare sig af

Jeremias sjelf, såsom den der skulle hafva lefvat senare, upptaget eller i

hans skrift senare inskjutet ').

Huruvida innehållet hos Deutero-Esaias i ofvanstående stycken vi

sar spår af tiden för sitt upphof, derom är angående Es. 47: 6 f.

lämpligare att yttra några ord vid nästföljande jemförelse, och angå

ende Es. 57 är redan förut taladt (se ofvan s. 12 ff.) Det må här

blott anmärkas rörande det först nämnda stället, att hvad Jeremias

i den motsvarande utsagon profeterat, det förutsätter Deutero-Esaias

såsom redan längesedan gånget i fullbordan. Det prof, som för Ba

bel låg deri, att det fått makt öfver Israel, hade det redan illa be

stått. Det hade i öfvermod och obarmhertighet missbrukat sitt af Gud

förlänade välde och var sjelft nu moget för undergång. Angående

det senare stället åter må anmärkas, att orden: ”ingen var, som la

de det på hjertat”, hvilka hos Jeremias utmärka den tanklöshet

och känslolöshet hos Israeliterna i förhållande till Guds ord och skic

kelser, hvilken dragit straffdomen öfver dem, hos Deutero-Esaias

innebära en klagan deröfver, att hans samtida sågo de rättfärdiga

dö bort, utan att tänka på, att sådant kunde betyda en annalkande

olycka, undan hvilken de rättfärdige borttogos i frid. Den frälsning,

som profeten i hela talet har i sigte, banar sig nämligen väg genom

straffdomar öfver det herskande sedeförderfvet *). Denna klagan är

särskildt under exilens tid på sin plats, enär en gudomlig undervis

ning, allmänt och djupt förnimbar, icke långt före rikets undergång

*) Det sistnämnda antages af Hitzig.

*) Jfr Delitzsch, Commentar über Iesaia S. 576.
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hade gifvits om den sak, som profeten nämner, genom konung Josias

exempel. Med afseende på hans död heter det nämligen, 2 Kon.

22: 20: ”du skall samlas till din graf med frid, och icke se skola

dina ögon all den olycka, som jag för öfver detta rummet.” Jemte

detta må äfven fästas uppmärksamhet dervid, att under det Jere

mias förutsäger en straffdom, hvilken icke lemmar någon frid

åt någon varelse, så syftar Deutero-Esaias med sitt upprepade

ord: ”ingen frid för de ogudaktiga” på en dom, hvilken, olikt den

af Jeremias förutsagda, som af Deutero-Esaias förutsättes såsom

längesedan gången i fullbordan, icke skulle åsamka äfven de rättfär

diga lidanden, utan hvilken skulle drabba de ogudaktige i omedelbar

förbindelse med frälsningens och fridens inträdande för Guds folk.

Deutero-Esaias ord har till grundval det faktum, hvilket Jeremias

förutsäger såsom tillkommande, och på denna grundval förkunnar

han gudomliga afgörelser, hvilka i förhållande till de tidigare domarne

innebära väsentliga framsteg i den gudomliga rättfärdighetens och

frälsningens historiska utveckling.

Jeremias 13: 18, 22, 26. Esaias 47: 1–3.

l. Stig ned och sitt i stoftet,

du jungfru, Babels dotter! Sitt

på marken utan tron, Kaldeens

18. Säg till konungen och till herr

skarinnan: ned i det låga sät

ten eder! ty nedfallit har det, *** *

som edra hufvuden burit, eder dotter! T*/ icke skola de mer"

herrlighets krona. kall" dig den fina och ypp",

22. Och om du säger i ditt hjerta: 2. -- Tag grarmen och mal mju

Tag bort din slöja, lyft upp

släpet, blotta vaden, vada genom

3. strömmar! Blottas skall din

nakenhet, ja, synas skall din

hvarför hafva dessa ting veder

farits mig? Genom storheten

af din syndaskuld äro dina

kläderållar uppdragne, miss
handlade dina hälar. skam.

26. Så skall ock jag upplyfta

dina klädefållar öfver ditt an

sigte, och synas skall din skam.

Klagovisorna 1:8.

Syndat djupt har Jerusalem,

derför är hon vorden till väm

jelse. Alla, som ärat henne,

förakta henne; ty de hafva sett

hennes nakenhet. Äfven hon

&

&#

s
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sjelf suckar och vänder sig bort.

9. Hennes orenhet är på hennes

klädefållar. Icke har hon be

tänkt sitt slut. Så steg hon

ned underbart. Ingen är, som

tröstar henne.

Jer. 48: 18.

Stig ned från herrlighet och

sitt i det torra, du invånerska,

Dibons dotter. Ty härjaren af

Moab har dragit upp mot dig,

han har förderfvat dina fästen.

Likheterna i ofvanstående stycken äro det sätt, på hvilket de med

förnedring hotade makterna bjudas stiga ned från sin herrlighet, vidare för

nedringens betecknande såsom en hård behandling, sådan som den, hvilken

vederfares krigsfångar eller slafvar, detta senare hos Jeremias visserligen

blott antydningsvis, samt hufvudsakligen skildrandet af förnedringen och

skymfen under bilden af nakenhetens blottande. Anmärkas må dessutom

likheten mellan uttrycken T?"v FPyr (Jer 1326) och bar"eyn

(Es.47:2).

Den nämnda bilden är icke första gången använd af Jeremias

eller Deutero-Esaias. Redan Hosea har densamma, i dessa ord med

hvilka Gud hotar Israel: ”att jag icke afkläder henne naken och stäl

ler henne sådan hon var den dag hon föddes och gör henne såsom

en öken o. s. v.” Hos. 2:4.5 (2, 3) och: ”nu skall jag blotta hennes

blygd för hennes älskares ögon, och ingen skall rädda henne ur min

hand”, Hos. 2: 12 (10). Närmast före Jeremias förekommer samma

bild hos Nahum, hos hvilken det heter med afseende på Nineve, Nah.3:5:

"si jag vill åt dig, säger härskarornas Jehovah, och jag skall upp

lyfta dina klädefållar öfver ditt ansigte och låta folken se din naken

het och konungarikena din skam”. Det är uppenbart, att Jeremias,

äfven om han hade haft Deutero-Esaias bland sina föregångare,

här dock närmare ansluter sig till Nahum.

Hos den sistnämnde är bilden bjertast tecknad i afseende på

både blottandet och beskådandet af den förnedrade. Hos Jeremias

är densamma förmildrad i det senare afseendet, och jemför man Deu

tero-Esaias med de båda andre, så framstår samma bild hos honom

såsom förmildrad i båda afseendena. Detta förhållande synes till

kännagifva, att Nahum här är original äfven för Deutero-Esaias, och

att ordningsföljden mellan de tre utsagorna i afseende på urspunglig

het och efterbildning varit denna: först Nahums: ”jag skall upplyfta
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dina klädefållar öfver ditt ansigte och låta folken se din nakenhet

och konungarikena din skam"; sedan Jeremias": ”jag skall upplyfta

dina klädetallar öfver ditt ansigte, och synas skall din skam”; och

sist Deutero-Esaias : ”blottas skall din nakenhet, synas skall din skam".

Deutero-Eraias beröring med Nahum synes äfven styrkas genom lik

heten i omnämnandet af trollkonsterna (TE#72), Es.47:9, Nah.3:4").

Emellertid, kan den senare likheten lätt förklaras dermed, att den af

hvardera profeten åsyftade verkligheten sjelf framkallat de hvarandra

liknande uttrycken. Den förra åter förlorar betydligt i bevisningskraft

derigenom, att man finner orden hos Deutero-Esaias hafva sin goda

grund i det hos honom omedelbart föregående. Kärnan i hans utsag0

är här ordet, att Babel skall vada genom strömmar. I sammanhang

dermed utsäga orden: ”blottas skall din nakenhet o. s. v.” fulländ

ningen af det skymfliga blottande, som började med upplyftande af

släpet. Då likväl de nämnda orden synbarligen icke blott fortsätta

och fullända bilden utan föra tanken pa vanäran, som skall drabba

Babel, i hela dess omfattning äfven utöfver hvad som vadandet genom

strömmar innebär; så kunna vi icke helt och hållet förneka, att icke

en anspelning pa Nahums ord kan finnas hos Deutero-Esaias. En

sådan kunde visserligen hafva gjorts äfven af profeten Esaias; ty

Nahum var utan tvifvel dennes samtida, ehuru yngre*). År beröringen

mellan Deutero-Esaias och Nahum viss – såsom t. ex. mellan Es.

52: 7 och Nah. 2: 1 (1: 15) – och företer sig Nahum genom säkra

tecken såsom originel i förhållande till Deutero-Esaias, så är detta

dock snarare en vink, att den senare lefvat i en efterföljande tidsål

der.

Den omständigheten, att Jeremias i sitt uttryckssätt här står

Nahum närmare än Deutero-Esaias, under det dock innehållet har

flere likheter med den senare, talar för, att Jeremias i förhållande

till denne är sjelfständig. Särskildt i fråga om ordet bv är intet

grundadt skäl för att anse detsamma såsom en af Jeremias gjord

förändring af ordet 722 hos Deutero-Esaias"), enär anslutningen till

Nahum i afseende på det förra ordet och den dermed sammanhöriga

utsagon är alldeles tydlig, och användandet af verbet * 2T icke är

för Deutero-Esaias något egendomligt, ej heller hos Jeremias något på

detta ställe enstaka (jfr Jer 49: 10). Åfven innehållet vittnar om

*) Jfr Stähelin, die messianischen Weissagungen, S. 166.

*) Se Keil, Commentar über die zwölf kleinen Propheten, S. 370. Jfr

förhållandet mellan Es. 2: 2–4 och Mika 4: 1 –3

*) Så Küper, das Prophetenthum, S. 285.
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Jeremias sjelfständighet gent emot Deutero-Esaias. Vore den förres

ord beroende af den senares, så skulle Jeremias hafva sagt om Juda

furstehus samt om Juda och Jerusalem sjelft detsamma, som Deute

ro-Esaias förut hade profeterat om Babel. Utom det tydligt utsagda

innebure hans ord i detta fall äfven den tanken, att hvad som var

ämnadt åt Babel, det skulle nu drabba Juda och det Davidiska konun

gahuset, under det Babel nu skulle hafva framgång och dess konung

i det, han mot Israel komme att företaga, framstå såsom en Guds

tjenare (Jer. 25: 9), och att detta hade sin grund deri, att Juda i

klädt sig en inre likhet med Babel"). Men genom att med sina ord

tydligt anspela på en sång öfver Babels fall, hvilken kunde förutsät

tas såsom väl känd, hade profeten utan tvifvel motverkat sin egen

afsigt och försvagat intrycket af sina ord. Ett sådant sinne, som

böjde sig under Guds dom, kunde Jeremias föga vänta hos dem, till

hvilka han af Gud fick i uppdrag att tala. Deremot kunde han

vänta, enligt hvad han visserligen förut rikligt erfarit, hos dem en

stor snabbhet och säkerhet uti att taga åt sig och fasthålla sådant i

det gudomliga ordet, som de kunde tyda till sin fördel. Hade han

under sådant förhållande talat om konungahusets, hufvudstadens och

landets förnedring och undergång med ord, som bragte en känd sång

i erinring, då skulle hans åhörare strax hafva vetat, att, hvad han

sade, enligt Guds ord gälde Babel och icke Jerusalem och dess ko

nung; de skulle hafva tillbakavisat hans ord såsom stridande mot

den gudomliga profetian. Dessutom hade det varit i sig sjelft natur

ligare att, då det var fråga om att Israel skulle dela ett hedniskt

rikes öde, hänvisa på något, som redan hade timat, än på något, som

först i en framtid och efter Israels fall skulle ske. Det förra är ock

det, som profeten verkligen gör, dermed att han anspelar på Nahums

ord om Nineve.

År Jeremias sjelfständig i förhållande till Deutero-Esaias, så

följer visserligen deraf icke genast den senares beroende af den förre.

Men hvarken innehållet eller uttryckssättet i Es. 47: 1–3 lägga hin

der i vägen för att antaga hos Deutero-Esaias en hänsyftning på Je

remias liksom på Nahum. Det var för Deutero-Esaias, hvilken ta

lar om Israels underkufvande såsom någonting, som längesedan skett,

mycket lämpligt att förkunna Babels undergång med sådana ord, som

erinrade om Israels störtande. Dermed uttryckte han jemte det di

rekt sagda den tanken, att samma öde, som drabbat det af Babel

underkufvade Israel, skulle vederfaras Babel sjelft. Och denna tanke

*) Jfr. Küper dersammastädes.
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låg honom så mycket närmare, som han sjelf framhåller såsom en af

Babels hufvudförbrytelser, att det öfvat en obarmhertig hårdhet mot

det öfvervunna Israel.

Derjemte var det naturligt för Deutero-Esaias att skildra Babels

undergång på ett sätt, som påminde om den näst föregående verlds

maktens öde. Detta sker genom anslutning till Nahums ord, om näm

ligen densamma får antagas såsom verklig. Mera tydligt sker det

dock genom upprepandet af ett ord från Zefanja, om man nämligen

förutsätter, att ett sådant kunnat ske. Rörande Nineves öde före

komer nämligen äfven hos Zefanja en utsago, hvilken lyder lika med

en utsago hos Deutero-Esaias angående Babel. Det är mycket na

turligare, att Deutero-Esaias, då han i sin profetia hotar Babel med

undergång, hänvisar på en föregående öfvermodig verldsmakts fall, än

om Nahum och Zefanja, då de profeterat om Nineves undergång, ge

nom sina uttryck fört tanken på ett efteråt uppkommande rikes fram

tida störtande såsom det, hvarmed den förra vore att jemföra. Stäl

let hos Zefanja erbjuder äfven genom uttryckets egen beskaffenhet

stöd för denne profets prioritet i förhållande till Deutero-Esaias. Den

åsyftade likheten är följande, hos båda profeterna ordagrant enahan

da utsago: Ty DEN N man?2 norsn nio-h nzy"n (Zef. 2: 15, Es.

47:8). Hos Zefanja är denna utsago en sjelfständig led at ett mot

satt förhållande och efterföljes af utropet: &huru är han (staden) nu

vorden en öken, en lägerplats för de vilda djuren!» Hos Deutero

Esaias är hon en inskjuten, i motsatsförhållandet mera försvinnande

del; ty motsatsen är hos honom Babels inbillning att icke kunna blifva

bragt i enkostånd eller göras barnlöst och båda dessa olyckors plöts

liga inträdande (Es. 47: 8, 9). Jemte detta vittnar om Zefanjas pri

oritet äfven bruket af ordet "DEN. Detta förekommer endast på de

nämnda båda ställena (i Es. 47 upprepadt äfven v. 10). Hos Deu

tero-Esaias möter oss nämligen väl ofta samma mening: &jag och in

gen annan», Es. 45:5, 6, 18, 21, 46:9, men icke uttrycket "y "EEN

utan "N TN och såsom parallelt med detta Ty72 DEN eller dylikt.

Beträffande förhållandet mellan uttryckssättet i Es. 47: 1–3 och

det motsvarande hos Jeremias, så kunna mycket väl de i regelbun

den parallelism framstälda tankarne hafva föranledts af de i poe

tisk formriktighet mindre utförda motsvarande utsagorna hos Jeremi

as. Att Deutero-Esaias framställning i det hela är originel, frisk och

målande, det senare delvis genom sjelfva uttryckens form och ljud,

är icke afgörande för enskilda uttrycks eller utsagors ursprunglig

het hos honom. Såsom bevis derpå stå orden "#g "FT, hvilka o

nekligen härstamma från 5 M. 28: 56.
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I fråga om, huruvida innehållet i och för sig på vårt ställe Es.

47 vittnar om tiden för sitt upphof, så se vi dersammastädes, att

hela skildringen utgår från en lefvande åskådning af det babyloniska

verldsväldet, sådant det befinner sig på höjden af makt och rikedom,

och sådant det i följd af dessa förgudar sig sjelft och öfverlemnar

sig åt förfinade njutningar. Några framstående drag af hvad som

utgjorde dess sträfvan och dess stolthet framträda särskildt, såsom han

deln, magien och astrologien. Det erinras, att Babel sysselsatt sig

med dessa ting ända från sin ungdom; och begabbande uppmanas

detsamma att genom sina besvärjelser och sina stjernkunnige hålla

stånd mot den hotande undergången. Denna senare åter ser profe

ten vara för dörren, emedan Jehovah kallat gen örn från öster, och

från fjerran land sitt rådslags man» (Es. 46: 11), med hvilket tyd

ligen syftas på Cyrus. Det torde icke böra nekas, att, om man af

kläder denna skildring hennes poetiska drägt, hennes innehåll väl kan

tänkas vara en framtidsförutsägelse på långt afstånd från sitt föremål.

Men hela färgläggningen tyder på den tid, då Israel redan länge hål

lits i träldom, och det babyloniska väldet redan nalkades sitt slut,

och denna häntydning är sådan, att hon svårligen endast härleder

sig från ett poetiskt åskådliggörande af något förutsagdt. Man mär

ke t. ex., att Babel tilltalas, såsom det der missbrukat sitt välde öf

ver Israel, och såsom det der från ungdomen arbetat sig trött med

sin magi och från ungdomen egt handelsförbindelser med andra folk!

Skildringen af Babels fall är derjemte sammanknuten med det, som

hos Deutero-Esaias handlar om Cyrus, och som ännu tydligare hänvi

sar till exilens tid såsom en för profeten närvarande verklighet *).

Att skildringen icke är mer detaljerad i fråga om tillståndet i Ba

bel, än hon är, kan icke tjena till bevis för, att hon icke skulle till

höra exilens tid; ty det var naturligt för en så högstämd poetisk skil

dring som den i Es. 47 att icke ingå i enskildheter, utan blott teckna

stora hufvuddrag.

Jeremias 23: 5 f. Esaias 52: 13, 53: 2, 11.

5. Si, dagar komma, säger Je- 13. Si, med vishet förfara skall

hovah, och jag skall uppväcka min tjenare, han skall stiga

åt David en rättfärdig telning, upp, höja sig och vara stor i

och han skall regera såsom ko- högsta måtto.

nung och med vishet förfara 53: 2. Ja, han sköt upp såsom en

*) En jemförelse mellan Es. 47 och Es. 13: 1–14: 23 förbigås här,

emedan tiden för det senare styckets uppkomst icke är nog säkert afgjord

för att kunna tjena till stöd för omdömet om det förras.

J. A. Ekman. Esaias och Jeremias. 7
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och bringa till stånd rätt och telning inför honom och såsom

6 rättfärdighet i landet. I hans ett rotskott ur en torr mark.

dagar skall frälsning förlänas 11. Genom sin kunskap skall han,

Juda, och Israel skall bo i min tjenare, den rättfärdige,

trygghet. Och detta skall vara göra många rättfärdige, och

hans namn, som man skall deras synder skall han bära.

gifva honom: Jehovah, vår rätt- 42: 1, 3, 4.

färdighet. 1. Si, min tjenare, hvilken jag

33: 15 f. uppehåller, min utvalde, i hvil

15. I de dagarne och på den ti- ken min själ har välbehag. Jag

den skall jag låta uppskjuta åt har gifvit min ande att hvila

David en telning af rättfär- öfver honom, rätt skall han

dighet; och han skall bringa föra ut till folken.

till stånd rätt och rättfärdig- 3 . . . enligt sanningen skall han

16 het i landet. I de dagarne föra ut rätten.

skall frälsning förlänas Juda, 4. Icke skall han sjelf utslockna,

och Jerusalem skall bo i trygg- och icke skall han krossas, till

het; och detta skall vara det, dess han grundar på jorden

som man skall kalla henne: rätt, och på hans lag bida län

Jehovah, vår rättfärdighet. derna i fjerran.

De ofvan stående utsagorna af Jeremias innehålla en profetia

om en Davidsättling, i hvilken det sanna konungadömet i Israel når

sin fulländning. De ur Deutero-Esaias anförda ställena handla om den

Jehovahs tjenare, i och genom hvilken Israels sanna natur och be

stämmelse vinner sitt fullkomliga förverkligande. Båda profeternas

teckning af den person, de åsyfta, och af dennes värf företer likheter

i åtskilliga hufvuddrag. Hos Jeremias betecknas han såsom en tel

ning, hvilken skall uppväxa af Davids slägt; Deutero-Esaias säger,

att han skall skjuta upp såsom en telning. För begreppet telning

användes likväl olika ord, af Jeremias Tes, af Deutero-Esaias P3".

”Rättfärdig” är hos båda det epitet, som angifver den af hvardera

skildrade personens totalkarakter. ”Han skall med vishet förfara

(****n, %)" är hos båda det ord, i hvilket en öfverskådning gö

res af densammes hela verksamhet. Hvad han genom denna skall

åstadkomma, är enligt båda rätt och rättfärdighet. Denna rättfär

dighet skall bringas till stånd på ett sådant sätt, att hon blifver det

frälsta folkets egen hufvudkarakter. Detta uttrycker Jeremias der

med, att han säger, både att Davidsättlingen och att Jerusalem sjelft

skola kallas: ”Jehovah, vår rättfärdighet”; Deutero-Esaias dermed,

att han säger, att Jehovahs tjenare skall göra många rättfärdiga.

Andra uttryck för samma sak, hvilka mera närma sig det Jeremian
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ska, möta oss hos Deutero-Esaias på andra ställen än de ofvan upp

tagna, såsom Es. 45: 24 f.: allena i Jehovah är rättfärdighet i fullt

mått och styrka; i Jehovah skola de varda rättfärdiga och berömma

sig, all Israels säd"; och Es. 61:3: ”kalla skall man dem rättfärdig

hetens terebinter, en plantering, som Jehovah planterat till sitt förherr

ligande.

Den sist nämnda likheten vilja vi med några ord närmare be

lysa. För detta ändamål måste vi först lägga märke till betydelsen

af det namn: ”Jehovah, vår rättfärdighet", hvilket Jeremias tillägger

den kommande Davidsättlingen. Bland de uttryck i skriften, som

kunna tjena till förklaring af detta, må här blott framdragas benäm

ningen: ”Jehovah, mitt banér”, hvilken Moses gaf åt det altare, som

han bygde efter segern öfver Amalekiterna, 2 M. 17: 15. Uppen

barligen tillkännagaf denna benämning, att altaret skulle vara ett

yttre vittnesbörd om den sanning, hon uttalade. På samma sätt ut

märker namnet: ”Jehovah, vår rättfärdighet”, att han, som bär det

samma, i sin egen person utgör ett vittnesbörd om den sanningen, att

Jehovah är Israels rättfärdighet, eller att Jehovah är den, som förlänar

Israel rättfärdighet. Men att den kommande Davidsättlingen i sin egen

personlighet utgör ett vittnesbörd för denna sanning, är likbetydande

dermed, att han sjelf är det personliga uttrycket för densamma. Men är

han i sin person det lefvande uttrycket derför, att Jehovah förlänar

Israel rättfärdighet, så utgör han i och med detsamma sjelf den förmed

ling, hvarigenom rättfärdigheten, som har sin källa i Gud, banar sig

väg till och förverkligar sig i Israel. Men hvad är detta annat än det,

som Deutero-Esaias säger om Jehovahs tjenare, att han, den rättfär

dige, skall förskaffa rättfärdighet åt de många (~~~" p"Sy)? Ty den

rättfärdighet, hvilken utgör karakteren af Jehovahs tjenare, genom

hvilken han är detta i fullkomlig mening, och på grund af hvilken

han är tecknad med inseglet af Jehovahs obegränsade välbehag, är

icke något annat än Jehovahs egen rättfärdighet i gestalten af en

mensklig person. Detta ligger i sjelfva verket deri, att han genom

sin kunskap skall göra många rättfärdiga, äfvensom i den högt be

tygade, allmängiltiga sanningen, att Israel allena i Jehovah har rätt

färdighet (Es. 45: 24 f.). På grund af det samband, som sålunda

eger rum mellan rättfärdigheten hos Jehovah sjelf, hans tjenare och

dem, hvilka denne gör rättfärdiga, kunna vi förvisso identifiera dessa

senare med dem, om hvilka det längre fram hos Deutero-Esaias. Es.

61: 3, heter: ”kalla skall man dem rättfärdighetens terebinter, en

plantering, som Jehovah planterat till sitt förherrligande.” På grund

4
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af sammanhanget mellan rättfärdigheten hos Jehovah, den kommande

Davidsättlingen och det frälsta Israel är det ock, som Jeremias tilläg

ger det förnyade Jerusalem samma namn som dess konung, nämligen

namnet: ”Jehovah, vår rättfärdighet” (Jer. 33: 16). Deri innehålles,

att hela det frälsta Israel skall vara ett lefvande uttryck deraf, att

Jehovahs rättfärdighet vunnit gestalt i detsamma.

Till de nu nämnda likheterna kan äfven läggas den, att Jere

mias sammanställning af begreppen frälsning och rättfärdighet (23:

6, 33: 16) påminner om den hos Deutero-Esaias ofta förekommande

inbördes förbindelsen mellan samma begrepp. Exempelvis må anföras

Es. 51:5: nära är min rättfärdighet, utgått har min frälsning,

45:8, 46: 13 m. fl. st., i sjelfva verket äfven det till en del nyss

anförda stället 61: 1–3.

Sedan vi sett, hvari likheten mellan de ställen, som nu äro före

mål för jemförelse, består, söka vi först svar på den frågan, om Je

remias här röjer något spår af inverkan från Deutero-Esaias. Ett

nekande svar på denna fråga afgifva sammanhanget hos den förre

och den grund, hans uttryck hafva i andra ord af honom sjelf eller

af andra författare, som i hvarje fall äro äldre än Deutero-Esaias.

Sedan Jeremias i det 22 kap. tecknat konungarne Joahas, Jojakims

och Jojakins sjunkna tillstånd och olyckliga öde, gör han strax i början

af det 23 kap. en sammanfattande äterblick på denna teckning, i det

att han utropar ve öfver de herdar, hvilka bragt Jehovahs hjord i

förderf (vv. 1, 2). Derefter uttalar han Jehovahs löfte om hjordens

återsamlande och hemförande, sedan hon en tid varit skingrad (v. 3).

Derjemte meddelas det löftet, att Gud i motsats till de odugliga och

otrogna herdarne skall upprätta ett herdadöme, som förmår samman

hålla, leda och skydda hjorden (v. 4). Detta herdadöme skall finna

sitt förverkligande (v. 5) i en Davids ättling, hvilken Gud skall upp

väcka enligt det gamla löftet till David, 2 Sam. 7: 12: jag skall

uppväcka din säd efter dig, hvilken utgår af dina länder, och skall

stadfästa hennes konungadöme". Denne ättling af David kallas bild

ligt en telning, TES. Detta sker i öfverensstämmelse med äldre pro

fetior, såsom Es.4:2: opå den dagen skall en Jehovahs telning (n ring)

vara till glans och ärag och Es. 11: 1: gett skott skall utgå från

Isais stubbe, och en telninga – detta begrepp här dock uttryckt med

ett annat ord: ”Äå – &från hars rötter skall bära frukta. Dermed

att bestämningen rättfärdig tillägges denna telning, sättes den utlof

vade konungen åter i motsats till de ovärdiga regenter, om hvilka

profeten förut talat, hvilkas orättfärdighet det varit, som störtat fol

ket i olycka. Från rättfärdigheten hos den kommande Davidsättlin
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gen härleder sig det visa och framgångsrika förfarande, som utmärker

honom, och hvilket uttryckes med ordet bown. Detta ord är näm

ligen redan från äldre skrifter kändt såsom uttryck för det visa och

lyckosamma förfarande, som är en frukt af troheten mot Guds för

bund och lag, det är af rättfärdigheten. Ett ställe må anföras så

som bevis härför, 5 M. 29:8 (9): &hållen detta förbundets ord och

gören dem, på det att i mån förfara med vishet (och hafva fram

gång) –% ve? – i allt hvad i görena. Jfr Jos. 1: 7. I öf

verensstämmelse härmed har Jeremias redan tidigare nyttjat det ifrå

gavarande ordet dels i en löftesprofetia, som till innehållet är nära

förvandt med den här ifrågavarande, handlande nämligen om herdar,

hvilka skulle skänkas Israel, de der skulle leda det med förstånd och

vishet (3: 15), dels i en utsago om de herdar, hvilka varit dåraktiga

och icke sökt Jehovah samt derför icke kunnat handla med vishet

eller framgång (10:21). Åfven i annat sammanhang förekommer

verbet bzz hos honom: 9:23 (24), 20:11, 50: 9. Ett skäl för det

sammas användande om Messias kunde äfven ligga deri, att det i l Sam.

18 flere gånger utsäges om dennes ättefader och förebild David. Den

kommande Davidsättlingens uppgift och gerning skall vara att bringa

till stånd grätt och rättfärdigheta. Detta var redan de forna och

närvarande regenternas uppgift efter deras förmåga. Den fromme

konung Josia hade fylt densamma, han hade – såsom Jeremias i

det föregående kapitlet (v. 15) säger – åstadkommit rätt och rätt

färdighet. Den af profeten i början af samma 22 kap. tilltalade ko

nungen får med sina tjenare den uppmaningen, att de skola öfva rätt

och rättfärdighet (v. 2). Tager man härtill det, att Gud sjelf hos

Jeremias karakteriseras såsom gden der bringar till stånd rätt och

rättfärdighet på jordena, 9: 23 (24), så är det lätt förklarligt, hvar

för Jeremias tecknar Messias verksamhet och verk med de ord, om

hvilka vi tala. Också Esaias säger detsamma om den store frids

furstens regering Es. 9:6 (7). Det framgår äfven af det sätt, hvarpå

dessa ord förut af Jeremias nyttjats, att desammas användande om

den kommande Davidsättlingens värf redan innehåller åtminstone så

som ett frö den tanken, att detsamma är ett uttryck af och Davids

ättlingen sjelf ett verktyg för Guds egen gerning, en tanke, som strax

efteråt (v. 6) uttalas genom det åt Messias gifna namnet: Jehovah,

vår rättfärdighet. Klart är också, att utsagon: (d hans dagar skall

frälsning förlänas Judag har ett inre, fast sammanhang med det före

gående omnämnandet af den skingrade hjordens samlande och hem

förande samt med den utlofvade konungens tecknade karakter i dess

fullkomliga motsats till deras, hvilka bragt Israel i olycka. Samman
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ställningen af begreppen frälsning och rättfärdighet förekommer dess

utom tidigare, såsom hos Mika 7: 7–9, och i några äldre psalmer,

såsom: 24:5, 51: 15 f.

Vi hafva sålunda sett, huruledes de ord af Jeremias, hvilka nu

äro föremål för undersökning, utveckla sig på ett naturligt sätt ur

sammanhanget med det af honom förut sagda eller ur äldre skrifters

uttryckssätt, utan att förråda någon inverkan från Deutero-Esaias"

sida. Detta sistnämnda är här – såsom vi redan tidigare anmärkt

(s. 86) – ett starkt vittnesbörd derom, att Jeremias alls icke känt Deu

tero-Esaias, och att denne är till tiden senare. Skildringen Es. 52:

13–53: 12 intager nämligen hos Deutero-Esaias och inom den gam

maltestamentliga profetian öfverhufvud en plats, så framstående, att

man icke gerna kan antaga, att en senare profet, som kände den

samma, skulle hafva rört sig med tankar och uttryck, som tydligen

påminde om henne, utan att verkligen också bära pregel af ett infly

tande derifrån.

Ett nekande svar på frågan, om Jeremias röjer spår af inverkan från

Deutero-Esaias i det ofvan stående stycket, erhålles äfven, om man gif

ver akt på den stora olikhet, som oaktadt likheterna förefinnes i de of

van sammanförda ställenas innehåll, beroende på den olika förutsätt

ning, från hvilken de båda profeterna utgå, och den olika skärpa,

med hvilken hvarderas profetiska blick tränger in i den af honom

skådade framtidens inre väsen. Den höghet, hvilken utsäges om Je

hovahs tjenare i stycket Es. 52: 13–53: 12, har till förutsättning det

dersammastädes skildrade lidandet, hvilket densamme skall utstå, ett

lidande, hvars åsyn uppväcker den största fasa samt ingifver den före

ställningen, att han, som prisgifves åt detsamma, är träffad af Guds

eget straff i dess yttersta skärpa och skoningslöshet, men hvars verk

liga orsak och betydelse uttryckes med sådana ord som dessa: &han

var genomstungen af våra synder, förkrossad af våra missgerningar;

vår fridsupptuktelse låg på honom, och genom hans sår har gifvits

oss att blifva helades (Es. 53:5)*). Hos Jeremias åter står den

kommande Davidsättlingens storhet och lycka icke i någon motsats

till ett föregående lidande, som han sjelf måst utstå, utan endast i

motsats till det förfall och elände, hvari det Davidiska konungahuset

och hela riket förut hade blifvit bragt. Den rättfärdighet, hvilken

Jehovahs tjenare enligt Deutero-Esaias skall bringa till stånd, är up

penbarligen en sådan, som i första rummet beträffar en menniskas

*) Se beträffande öfversättningen här Myrberg, Pauli Bref till Romarena,

8, 216,
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innersta lifsförhållanden, ty han åstadkommer henne ægenom sin kun

skapa och genom att bära menniskornas synder, sålunda genom en

meddelelse af personlig natur i djupaste mening, och de, hvilka han

gör rättfärdiga, kallas hans säd, äro sålunda genom en andlig födelse

vordna hans egendom. Den rättfärdighet åter, hvilken enligt Jere

mias den kommande Davidsättlingen skall bringa till stånd, är icke

af profeten närmare bestämd. Men sammanhanget i kap. 23 gifver i

första rummet tillkänna, att hon är en sådan öfverensstämmelse med

de gudomliga ordningarne beträffande det menskliga lifvet i allmän

het och särskildt Israels förbundsförhållande, hvilken utgör kärnan i

och borgen för Israels timliga välstånd och trygghet. Likväl äro or

den så lagda – och detta alldeles enligt naturen af en profetia, som

tecknar framtidens yttre konturer – att de kunna rymma inom

sig andliga, etiska idéer af högsta slag. Att den utlofvade konungen

och äfven hans folk kallas: Jehovah, vår rättfärdigheta, kan inne

hålla så mycket, att Messias rättfärdighet är Jehovahs egen rättfär

dighet i mensklig gestalt, och att det frälsta Israel genom det helas

och de enskilda medlemmarnes personliga tillstånd och beskaffenhet

är ett lefvande uttryck deraf, att Jehovahs rättfärdighet vunnit gestalt

i menniskor och i en mensklig gemenskap. Men från profetens egen

ståndpunkt hade orden förvisso icke en så djupgående mening.

Mellan Es.42: 1–4 och Jer. 23:5 f. (33:15 f) eger så till vida

olikhet i synpunkten rum, som Deutero-Esaias vill såsom hufvudsak

framhålla, att Jehovahs tjenare skall grunda rätten på hela jorden,

bringa honom till stånd bland hednafolken, under det Jeremias

egentligen blott har Israel i ögonmärke.

Det, hvarpå vi i de senast angifna olikheterna isynnerhet vilja

fästa uppmärksamheten, är det, att Jeremias icke röjer någon bekant

skap med den Deutero-Esaianska idéen om Jehovahs tjenare, hvilken

genom lidande och död offras för menniskornas synder. Att han i

kap. 23 icke låter något af denna idé framskymta, kunna vi dock icke

räkna såsom ett tecken, att han öfverhufvud icke känt densamma.

Ty här är det tydligen hans afsigt att gent emot det redan för han

den varande och snart fullständigt inträdande upplösningstillståndet,

hvilket syntes innebära en tillintetgörelse af Davids ätt och Israel

såsom folk, ställa för ögonen såsom orubbligt det gudomliga löfte,

som var fästadt vid Davids ätt, i detsammas hela herrlighet, sådan

hon i upplösningens tid bäst kunde fattas. Jeremias gör här det

samma, som Esaias gjorde, då han gent emot det elände, som egde

rum i Ahas dagar, och vid åsynen af de faror, i hvilka denne ko

nungs gudsförgätenhet och orättfärdighet störtade Juda, uttalade det
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Davidiska konungadömets högsta förherrligande (Jfr ofvan sid. 15).

Deremot någon betydelse i fråga om Jeremias kännedom af den Deu

tero-Esaianska idé, hvarom vi tala, torde det hafva, att densamma

icke heller i kap. 33 förmärkes. Ty der är framtidsförutsägelsen mera

frigjord från speciel hänsyftning på konungahusets förnedring; der är

ock Israels förnyelse tydligare förkunnad såsom en på rening från

missgerningarne och förlåtelse af synderna grundad förnyelse. En ännu

mera afgjord vigt för vår frågas lösning har den omständigheten,

att Jeremias öfverhufvud icke i sina messianska förutsägelser förråder

någon inflytelse från Deutero-Esaias gripande skildring af Jehovahs

tjenare, som gifver sitt lif till skuldoffer. Det, hvarigenom Jeremias

i sak kommer denna idé närmast, torde vara den förutsägelse, i hvil

ken han tillägger Israels framtida konungadöme det presterliga känne

tecknet att kunna analkas Jehovah&*). Detta sker Jer. 30:21 med

dessa ord: adess (Jakobs) furste skall vara af det sjelft, och dess

herrskare skall utgå från dess midt, och jag skall låta honom träda

fram att nalkas mig; ty hvem är den, som sätter i pant sitt eget

hjerta för att nalkas mig, säger Jehovaha. Den rättighet att analkas

Guda i den gammaltestamentliga meningen af detta ord, hvilken förut

endast varit medgifven de vigda helgedomstjenarne (4 M. 16:5), och

hvilken eljest ingen vid lifvets förlust kunde taga sig sjelf, icke ens en

konung, utlofvas här åt det efter förskingringen återsamlade och hem

förda Israels konungar i allmänhet, och sålunda isynnerhet åt honom,

som skulle blifva det frälsta Israels konung i full motsvarighet mot

detta konungadömets bestämmelse. Men den antydning om Messias"

prestadöme, hvilken härmed gifves i största allmänhet, är långt skild

från den Deutero-Esaianska profetian, i hvilken, från uppfyllelsens

ståndpunkt uttryckt (Jfr Ebr. 7–10), Messias prestadöme beskrifves

både i anseende till det offer, hvilket utgör hans invigning dertill, och

i anseende till dess utöfning i syndernas bärande och i rättfärdiggö

rande, men i hvilken det förutsagda offret af Jehovahs tjenare icke

genom profeten sjelf är bragt under prestadömets synpunkt. Det är

icke tillfredsställande att förklara frånvaron hos Jeremias af den om

talade Deutero-Esaianska idéen blott deraf, att Jeremias i sin löftes

förkunnelse är mindre utförlig än i sina strafftal eller i sina skildrin

gar af det förhanden varande och inbrytande eländet. Ty hans löf

tesrika framtidsförutsägelser, om ock sparsamt meddelade, hafva lik

väl rum för en utsigt, så fri och ljus, så rent andlig, etisk, som

den af det nya förbundet, kännetecknadt genom lagens inskrif

*) Jfr Küper, das Prophetenthum, S. 289,
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vande i menniskornas hjertan och en fullkomlig syndaförlåtelse (Jer.

31: 31–34). Helt tillfredsställande torde saknaden af ifrågavarande

idé icke heller kunna förklaras deraf, att Jeremias riktar sin hufvudupp

märksamhet på den brustna teokratien och dess återställelse och der

för ändamålsenligast i afseende på framtiden tager i sigte återinföran

det af förbundsinrättningarne, särskildt konungadömet och prestadö

met, i förherrligad gestalt. Deutero-Esaias profetia rör sig ju ock i

åskådningarne af det upplösta och återstälda gudsriket, rör sig medelst

den här åsyftade skildringen just i kärnan af dessa åskådningar, och

hade utan tvifvel, om hon varit tidigare än den Jeremianska, i myc

ket kunnat gifva denna en annan färg. Man kan med skäl sätta i

fråga, om t.ex. den i fortsättningen till stället Jer. 33:15 f. oss mötande

utsagon, att det aldrig skall saknas inför Gud levitiska prester, som

frambära brännoffer och antända spisoffer och tillreda slagtoffer alla

dagar (v. 18), kunnat blifva sådan hon är, om Jeremias vetat af

Deutero-Esaias profetior. Jfr Jer. 33: 18 ff äfven med Es. 66:21 f.

Sedan vi afhandlat och nekande besvarat frågan om Jeremias"

beroende af Deutero-Esaias, vända vi oss till den motsatta, om Deu

tero-Esaias röjer afhängighet af Jeremias i ofvan anförda stycken.

Utan vidlyftig undersökning skall man utan tvifvel strax kunna in

stämma i ett så lydande svar: Deutero-Esaias djupa ursprunglighet

i det hela i afseende på idéen och skildringen af Jehovahs tjenares

förnedring och herrliggörelse, den genomgående vigt, som dennes vä

sensbeteckning, rättfärdigheten, har i hela Deutero-Esaias profetia,

möjligheten äfven, att Deutero-Esaias anslutit sig till äldre profeter, och

den framstående skiljaktigheten från Jeremias i innehållet, detta allt

förbjuder här tanken, att Deutero-Esaias uttryckssätt utgör ett be

vis för hans afhängighet af Jeremias A andra sidan skall man

dock icke kunna neka möjligheten deraf, att Deutero-Esaias, under

förutsättning af en senare tid och en allmän kännedom af Jeremias"

profetior, med, ordet bzzn om Jehovahs tjenare kunnat anspela på

Jeremias ord bryr om den utlofvade Davidsättlingen, eller att han

för sina tydligare och mera bestämda utsagor om rättfärdighetens upp

rättande hos menniskorna haft en grundval i Jeremias ord om det

831Illll3,

En grundval har Deutero-Esaias kunnat hafva hos Jeremias, äf

ven om han icke i sina uttryck på något sätt varit bestämd af Je

remias. Och frågan härom hafva vi nu att behandla.

Härvid måste dock först afgöras, om de profetior, hvilka handla

om en kommande Davidsättling, som skall framträda i konungslig

herrlighet, och hvilka i hvarje fall till tiden föregå Deutero-Esaias,
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utgöra för profetian om Jehovahs tjenare i hans lidande och upphö

jelse en grundval eller en förutsättning. Vi behöfva dock blott taga

de mest utvecklade bland de förre i öfvervägande d. v. s. Esaias och

Mikas. I vigtiga afseenden löper den Deutero-Esaianska profetian

vid sidan af dessa. Hon framträder icke omedelbart ur en betraktelse

af det Davidiska konungadömet, utan ur en åskådning af hela folket

(Es. 41: 8, 9), eller dess kärna: de trogne Israeliterna (Es. 43: 10),

eller det sanna profetdömet (Es. 44:26), i hvarderas egenskap att i

sin sammanslutning såsom ett helt vara Jehovahs tjenare. Från ro

ten sammanvuxen med denna åskådning, skjuter hon upp ur densamma

i individuel bestämdhet. Men icke blott i anseende till utgångspunk

ten, utan äfven till innehållet skiljer sig den ifrågavarande Deutero

Esaianska profetian från de andra åsyftade. Esaias och Mika fram

ställa visserligen icke blott den utlofvade konungens storhet och makt,

utan förkunna äfven hans utveckling ur ringhet och svaghet. Isais

stam är enligt Es. 11: 1, då den store konungen framträder derur,

endast en efter ett hugget träd qvarstående stubbe, och konungen

sjelf är till en början blott lik en svag telning. Enligt Mika 5: 2

utgår han från en mycket obetydlig ort, Betlehem Efrata, och det

folk, hvilket han skall segerrikt anföra, är blott en qvarlefva af Ja

kob (v. 7). Likväl är det i sådana profetior icke förkunnadt, att den

åsyftade Davidssonen sjelf i sitt eget lif skall gå förnedringens, smär

tornas och dödens bana till upphöjelsen, såsom Deutero-Esaias för

kunnar om Jehovahs tjenare. Israels egen återupprättelse ur förne

dring och fångenskap sättes af Esaias och Mika i förbindelse med

Davidsättlingens uppträdande, hvarvid det antingen lemnas obestämdt,

hvad denne sjelf har för en andel deri (Es. 9: 1 ff., 11: 1 ff., Mika

5: 1 ff.)*), eller ock antydes, att han skall vara den, som bryter ige

nom fångenskapens stängsel ("En) och anför det befriade folket på

dess återtåg till sitt hemland (Mika 2: 12 f.) Deutero-Esaias der

emot afskiljer med bestämdhet folkets frigörelse ur yttre träldom från

det värf, som tillhör Jehovahs tjenare i den här åsyftade bemärkelsen

af detta namn, och tillskrifver densamma en främmande furste Cyrus,

hvilken i denna sin uppgift kallas till och med Jehovahs smorde

("I Dig?), Es. 45: 1. Den storhet, till hvilken Israel upphöjes genom

Davidssonen, är äfven enligt Esaias och Mika icke en blott yttre

maktställning utan en andlig rikedom och herrlighet, hvilken afspeg

*) Babels störtande genom Mederna omnämnes visserligen i den förra de

len af boken Esaias, men i sådana stycken, hvilkas ursprung från profeten

Esaias är lika osäkert som det af Es. 40–66, nämligeu Es. 13 och 21.
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lar Jehovahs egen sanning och rättfärdighet, och som derför blifver

en källa till ljus och frid för folken på jorden (Es. 2: 2–4, Mika 4:

1–3). Ty konungen sjelf skall vara utrustad med sådana andeegen

skaper och en sådan andekraft, att han kan tillintetgöra orättfärdig

hetens välde, och att Jehovahs kunskap under hans spira utbreder

sig öfver landet, som den rika vattenmassan öfver hafvets botten.

Ty på honom skall Jehovahs ande hvila, en ande af vishet och stark

het, af Jehovahs kunskap och fruktan, och &med sin muns staf skall

han slå jorden och med sina läppars andeflägt döda den ogudaktigea,

Es. 11: 1 ff. Deutero-Esaias åter tecknar den väg, på hvilken Je

hovahs tjanare skall åstadkomma rättfärdighet och utföra Jehovahs

vilja bland menniskorna i anseende till ett skifte af densamma, hvil

ket ligger djupare än det, som Esaias angifver, nämligen lidandet för

synderna, uppoffringen i döden för deras skull, och hvilket utgör den

inre grunden för den straffande andekraft, som Esaias framhåller;

och hvad rättfärdigheten och Jehovahs kunskap hos menniskorna be

träffar, så framställes Jehovahs tjenare af Deutero-Esaias såsom för

medlaren af dessa andliga verkligheter, i det han genom sin kunskap

rättfärdiggör, hvarigenom den inre personliga förbindelsen mellan Je

hovahs tjenare och menniskorna direkt läres; Esaias deremot sätter

utbredandet af rättfärdigheten och Jehovahs kunskap i ett mera yttre

förhållande till Isaiättlingens konungsliga verk.

Oaktadt de stora skiljaktigheterna i de olika profetiorna, måste

det dock erkännas, att Jehovahs tjenare, individuelt fattad, är ett med

den store Davidsättlingen. Ty det är ju å båda sidor under olika

benämningar fråga om den personlighet, hvilken bringar till fullbordan

Israels uppgift både i afseende på den inre karakter, detta folk skall

hafva: rättfärdigheten, och i afseende på dess välsignelserika storhet

gent emot hednafolken. Och denna personlighet kan ju, såsom indi

viduel personlighet, i sjelfva verket icke vara mer än en. Huruvida

i Deutero-Esaias eget medvetande Jehovahs individuele tjenare är

ett med den i äldre profetior bebådade Davidssonen, kan icke med

visshet afgöras *). Säkert är dock, att Deutero-Esaias med den vänd

ning, som profetian genom honom tagit, icke vill hafva de gamla Da

vidslöftena stäida afsides och bragta i förgätenhet. Tvärtom, han

betonar uttryckligen dessa såsom fasta (D")?N2), ja man kan säga, att

allt, hvad han stält i utsigt för Israel, är af honom sjelf sammanfat

tadt i löftet om ett evigt förbund, i hvilket den rikedom af nåd, som

David erhållit, skall i fullt mått skänkas det förnyade Israel (Es. 55:

*) Jfr Oehler, Theologie des Alten Testaments, B, 2, S. 273.
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3 f.) Man kommer således genom en slutledning – ovisst, om profe

ten sjelf gjort henne, eller icke – till en identifikation af Davidsättlin

gen, i hvilken enligt andra profetior all Israels storhet är koncen

trerad, och Jehovahs tjenare, hvilken enligt Deutero-Esaias är Israels

förbundsmedlare och hednafolkens ljus (Es. 42: 6). Finge man fatta

orden: asi, till ett vittne för folken har jag gifvit honom (David), till

en furste och makthafvare öfver folkena om Messias, icke blott så

som ett uttryck derför, att den åt David gifna kallelsen skall för

verkliga sig genom Israel såsom folk"), så vore identifieringen i sjelfva

verket uttalad af profeten sjelf. Ett stöd härför torde äfven ligga

deri, att Deutero-Esaias i sina skildringar af Jehovahs tjenare låter

förspörja hos sig en viss anslutning till Esaias teckning af Davids

ättlingen. Jfr Es. 52: 3, 42: 1 ff. m. Es. 11: 1 ff. Åtminstone öfver

ensstämmande dermed är äfven benämningen "T Try, hvilken förut i

Gamla Testamentet tilldelats Abraham, Moses, David och andra i

det israelitiska gudsriket framstående personligheter (1 M. 26:24, 2

M. 14: 31, 2 Sam. 7: 5, 1 Kon. 8: 24 f. o. s. v.), äfvensom uttryc

ket i Jehovahs tjenares egen mun: &Herren Jehovahs ande hvilar öf

ver mig, derför att Jehovah har smort (TWR) miga (Es. 61: 1).

Alltnog, huru mycket eller litet man må medgifva angående

profetens eget medvetande om Davidsättlingens och Jehovahs tjena

res enhet, oförnekligt är likväl enligt det anförda, att de gamla Da

vidslöftena äro en förutsättning och en grundval för Deutero-Esaias

profetior om den rikedom af gudomlig nåd, hvilken genom Jehovahs

tjenares förmedling skall tillflöda Israel och hela verlden.

Men innehålla de gamla, vid Davids ätt knutna löftena en

sådan grundval för Deutero-Esaias, så är det äfven möjligt, att Je

remias och Hesekiels liknande profetior också höra till denna grund

val, också ingå i den fullhet af nåd öfver David (TT "Tr), hvars

förverkligande Deutero-Esaias skildrar. I deras innehåll ligger åt

minstone icke något hinder derför. I förhållande till Esaias och

Mika hafva de väl i vissa afseenden en större utveckling och be

stämdhet, men stå väsentligen på samma ståndpunkt som dessa. Is

raels djupa förnedring är för dem historiskt faktum. Återupprättelsen Ulr

densamma sätta äfven de i förbindelse med Davidsättlingens intagande

af konungatronen (Jer. 23:5 f, 30:3 f., 33:6 ff, Hes. 34: 13 f.,

37: 21 ff.). Dock framställes Babels störtande såsom ett verk af

Gud genom Meder och andra folkslag (Jer. 25: 13 ff., 50, 51). Da

*) Angående tolkningen af stället se Delitzsch, Commentar über Jesaia,

S. 566. Oehler, a. st. S. 275, Umbreit, der Knecht Gottes, S. 5 f.

s

4
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vidsättlingens egen utveckling ur ringhet och svaghet framställes

särskildt af Hesekiel i den på Davids stam syftande bilden af Liba

nonscedern, af hvilken Gud skall taga en späd telning (P3") och

plantera på Israels höga berg till en ceder, hvilken skall gifva bo

ning och trygghet åt himmelens fåglar, och hvilken för alla träd på

fältet skall stå såsom vittnesbörd om Guds makt att förnedra och

upphöja (Hes. 17: 22 ff.). Rättfärdigheten framställes äfven af Je

remias och Hesekiel såsom grundval för och kärnan i den yttre herr

ligheten hos det återupprättade Israel, och hon uppfattas af dem i

sin inre sanning såsom bestående deri, att lagen är inskrifven i hjer

tat och grundad derpå, att Gud gifvit menniskorna en ny ande, Jer.

23: 5 f., 31: 27 ff., Hes. 36: 24 f. I afseende på orättfärdighetens

undanrödjande betonas särskildt af Hesekiel Guds dömande verksam

het, för hvilken Davidsättlingen tydligt nog tillkännagifves såsom or

gan, Hes. 34 17 ff. Så upprepa Jeremias och Hesekiel den äldre

messianska profetians hufvuddrag, hvardera visserligen i ny belysning

och utveckling, dock utan ingående på de bestämningar hos den

samma, som utgöra skilnaden inellan Deutero-Esaias profetia och

den äldre messianska. Åfven i afseende på innehållet hos Jeremias

och Hesekiel innebär sålunda Deutero-Esaias profetia väsentliga

framsteg och en afgjord utveckling, lika väl som i afseende på inne

hållet hos Esaias och Mika.

Denna utveckling torde i korthet kunna bestämmas på följande

sätt: De nämnda andre profeterna teckna Messias inre och yttre

storhet, hans rikes inre och yttre herrlighet i oåtskild enhet. Detta

motsvarar ock det slutmål, som är förelagdt Kristus och hans rike 1).

Men vägen till detta mål går genom det skarpaste motsatsförhållande

mellan det yttre och det inre. Sanningen och rättfärdigheten, som

skola taga i besittning och lägga under sitt välde allt det yttre, må

ste först gentemot detsamma bevisa sin egen inre kraft, de måste

ådagalägga, att de i ingen måtto underordna sig under eller bero af

det yttre skenet eller den lycksalighet, som det yttre lofvar. Då det

derjemte gäller syndens besegrande, så måste äfven hon mötas på

det område, der hon kan anbringa sin största frestande kraft och

sin finast förklädda lögn, hon måste mötas i en kamp, till hvilken

hon medför allt, som kan ställa sig på hennes sida. I följd häraf

måste verldsbesittning föregås af verldsförsakelse, syndens dömande

och utrotande af ett lidande genom hennes största förförelsekraft och

*) "oravioras rå döo gv, xai ré sta air rö kow var enligt Clem. Rom.

ep. II ad Cor. 12 Herrens eget svar på frågan, när hans rike skulle

komma.
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våldsmakt, den högsta ära af den djupaste smälek, lifvets sanna

egande af dess uppoffring. Allt detta måste i högsta måtto förverk

liga sig i honom, som i menskligheten är sanningens och rättfärdig

hetens högste sakförare. Hos honom blifver uppgiften mensklighe

tens frälsning från synden genom död för hennes skull, menniskornas

vinnande åt Gud genom bärande af deras synder. Det är denna

väg till målet: menniskornas rättfärdighet och frid samt ett välde af

inre och yttre, varaktig och alltomfattande herrlighet, som Deutero

Esaias profetiskt skildrar. Han skiljer skarpt isär det inre och det

yttre för att åter förbinda dem till en djupare enhet. Han ställer så

på sin spets Jehovahs tjenares uppgift att på lidandets och uppoff

ringens väg bringa menniskorna frid och genom inre meddelelse upp

rätta hos dem rättfärdigheten, att det synes, som om denna uppgift

icke vore densamma, som den, hvilken i andra profetior tillägges Da

vidsättlingen, under det hon dock genom sitt yttersta mål gifver

sig tillkänna såsom densamma. Det är detta, som utgör det tydligt

utmärkta framsteget i profetian hos Deutero-Esaias.

Då nu, såsom vi sett, innehållet hos Jeremias och Hesekiel be

finnes höra till grundvalen och förutsättningarne för Deutero-Esaias"

innehåll, så är det svårt att tänka, att de förras profetior skulle

hafva uppstått senare, att desse profeter med en sådan utveckling

framför sig och på ett så väldigt sätt framstäld som den hos Deu

tero-Esaias och med de djupa lidandeserfarenheter, som de sjelfva

egde, ändock skulle hafva för sin profetiska förkunnelse förblifvit

oberörda af Deutero-Esaias, utan efter honom uttalat sådana profe

tior, som till innehållet äro förutsättningar och typer för eller frön

till det, som han redan i utvecklad rikedom bragt i ljuset. Ett så

dant förhållande göres äfven derigenom osannolikt, att de profeter,

hvilka med full visshet äro senare än Deutero-Esaias, och närmare

ingå på messianska förutsägelser, röja, åtminstone i sak, tydligt in

flytande at den idé hos Deutero-Esaias, hvarom vi talat. Jfr Dan.

9: 24 ff., Sak. 12: 10–13, 3: 8, 9: 9.

Fråga vi nu, hvad som har tjenat Deutero-Esaias till underlag

för hans inre skådande af den lidande Guds tjenares bild, så svarar

hela hans profetiska skrift, att det är åsynen af Israels och i syn

nerhet det mot Guds förbund trogna Israels lidande i den babyloni

ska fångenskapen. Hvad som vederfarits Jehovahs tjenare i den all

männa betydelsen af denna benämning, den utblottelse på all utvär

tes storhet, det förtryck och förakt, som drabbat hela Israel och sär

skildt de fromma Israeliterna och de sanne profeterna, detta ser

Deutero-Esaias drabba Jehovahs tjenare, i individuel mening fattad,
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med den största tyngd och på det sätt, som motsvarar hans uppgift.

Men äfven den upphöjelse, hvilken profeten har att båda Jehovahs

tjenare i den allmännare bemärkelsen, ser han till dess högsta grad

förverkligad i Jehovahs tjenare, individuelt fattad. Skulle icke denna

grundläggande åskådning vara en i fullkomlig verklighet förnummen?

Det, hvartill profeten med densamma till underlag blifvit i sin ande

lyftad, är det, som på en gång utgör hemligheten af Guds väg till

menniskornas frälsning och den djupaste anstöt för det sinligt be

stämda menniskoförståndet. Att lidande skulle drabba äfven dem,

hvilka på jorden stodo Gud närmast, och att detta vore nödvändigt

för det gudomliga rikets förkofran, derom hade visserligen sedan

gammalt Gud sjelf undervisat genom ord och skickelser, genom tal

rika typiska tilldragelser och inrättningar. Atergifven genom mera

bestämd, menskligt förmedlad lära eller profetia hade denna under

visning likväl föga blifvit, sådan hon egde sin tillämpning på den

personlighet, hvilken i gudsriket skulle intaga den högsta äreställ

ning. Det affälliga Israels straff och rening var det, som isynnerhet

hade blifvit framhållet såsom lidandenas ändamål. Der åter bety

delsen och frukten af den rättfärdiges lidande blifvit skildrad, och

detta på ett sådant sätt, att en långt högre verklighet är åsyftad än

den, som kunnat vara för handen i det närvarande, der har visserli

gen en djup lidandeserfarenhet utgjort utgångspunkt för den profe

tiska skildringen. Vi tänka härvid på den 22:dra psalmen. Här

ifrån kan man väl icke sluta mer, än att författaren af Es. 40–66

måste hafva varit en i lidanden djupt pröfvad och luttrad person

lighet. Men hela framställningen i hans skrift gifver tillkänna, att

det var den babyloniska exilens lidanden för Israel, hvilka han i

sin själ verkligen genomgått. Huruvida han nu erfarit dessa blott

på grund af framtidsåskådning eller i genomlefvad verklighet, det är

frågan. Analogien med andra härmed jemförliga fakta vittnar för

det senare. Jesu egna apostlar kunde ju oaktadt direkta meddelan

den af Herren sjelf först efter den fullkomligt genomlefvade verklig

heten fatta den sanningen, att Kristus måste lida och sedan ingå i

sin herrlighet (Luk. 24: 26). Tänka vi åter på profetens uppgift

gent emot folket, så är det i afseende på denna ännu mera klart, att,

för så vidt han äfven skulle kunna låta det ljus, som fallit in i hans

egen ande, icke alldeles obemärkt och oförstådt stråla ut i hans sam

tid, denna senare måste vara en sådan, som verkligen pröfvat de li

danden, som profetian har till utgångspunkt"),

1) Tvenne yttranden ur Oehler, Theologie des Alten Testaments, må

här anföras: det ena B 2, S. 1 10: < Die ganze prophetische Anschauung
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Frågan, huruvida äfven det senare af de ofvan från Deutero

Esaias upptagne styckena vittnar om tiden för sin uppkomst, hör

tillsammans med frågan, hvad som i allmänhet i detta afseende gäl

ler om Deutero-Esaias utsagor angående hedningarnes delaktighet i

Israels förmåner.

Jeremias 25: 31–33. Esaias 66: 16.

31. Kommet är stridslarmet till Ja, medelst elden skall Jehovah

jordens ände; ty sak har Je- gå till doms och medelst sitt svärd

hovah med folken; gå till doms med allt kött, och många skola

skall han med allt kött, de de af Jehovah slagne vara.

ogudaktige, dem skall han gif

va till pris åt svärdet, säger

32. Jehovah. Så säger härska

rornas Jehovah: si, olyckan

drager fram från folk till folk,

och stor storm väckes upp från

33. jordensgränser. Och ligga skola

de af Jehovah slagne på den

dagen från jordens ena ände

till den andre; icke skola de

begråtas och icke uppsamlas

och icke jordas. Till gödsel

på jordens yta skola de varda.

Till det, som redan yttrats angående ställen, liknande de nu an

förda (se ofvan ss. 52–55), är här icke mycket att tillägga. Askåd

ningen, att Jehovah skipar rätt öfver folken medelst krig, hvilken

här å båda sidor förekommer, är redan gammal hos profeterna. Jfr

Joel 4: 2 ff. (3: 2 ff.). Ur henne härleder sig lätt af sig sjelf det

äfvenledes af båda profeterna här använda uttrycket " $bri. Full

ständigast och naturtrognast skulle den bild, som ligger i detta ut

tryck, vara utsagd, om ordet ETT vore tillfogadt (jfr 4 M. 19: 16).

Man kan derför anse, att ett ställe, der tanken är uttryckt på detta

sätt, är originelt i förhållande till ställena hos Jeremias och Deutero

von dem durch Leiden bewährten und verherrlichten Knechte Gottes ruht

auf dem Grunde exilischer Leidenserfahrungen (in denen der Kern des Vol

kes geläutert wurde)». Det andra S. 27 1 dersammastädes: »So ward in

der Zeit, da Israel keine Opferstätte hatte, an der es durch der Thiere

Blut die Versöhnung s chen konnte, dem Profetischen Geist die Erkennt

niss erschlossen, dass die willige Selbsthingabe eines vollendeten Gerechten

das Sühnopfer sein werde für die Erlösung des Volks.»
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Esaias. Detta skulle vara fallet med Zef. 2: 12: »Åfven i, Ethio

pier, slagne af mitt svärd ligga de». Emellertid har det legat myc

ket nära att utlemna det nämnda förmedlande begreppet svärd, isyn

nerhet då nyss förut, såsom förhållandet är hos Deutero-Esaias, svär

det varit omtaladt såsom medel. Den anförda omständigheten är så

ledes icke bevisande för Zefanjas prioritet gent emot Deutero-Esaias.

Ej heller kan den ifrågavarande likheten i och för sig gifva någon

bestämd anvisning för tidsförhållandet mellan den sistnämnde och Je

remias. Hon vinner sin betydelse blott genom att sammanföras med

andra, mera egendomliga.

Jeremias 30: 8–11. Esaias 41: 8–11.

8. Och ske skall på den da- 8. Och du, Israel, min tjenare,

gen, säger härskarornas Je- Jakob, som jag har utvalt, du

hovah, att jag skall sönderbryta säd af Abraham, min vän,

hans ok från din hals och af- 9, du, som jag har fattat vid

slita dina bojor, och icke skola handen från jordens ändar,

de främmande mera pålägga och från dess kanter kallat,

9. honom trältjenst. Utan tjena och till hvilken jag har sagt:

skola de Jehovah, deras Gud, min tjenare är du, jag har

och David, deras konung, som utvalt dig och icke försmått

jag skall uppväcka åt dem. 10. dig, frukta dig icke, ty med

10. Och du, frukta dig icke, min dig är jag 1 se dig icke skyggt

tjenare Jakob, säger Jehovah, omkring, ty jag är din Gud!

och låt dig icke förskräckas, Jag gör dig stark och hjel

Israel! Ty, si, jag är den, per dig och stöder dig med

som frälsar dig från fjerran min rättfärdighets högrahand.

och din säd från deras fån- 11. Si, blygas och komma på skam

genskaps land. Och återvända skola alla, som af vrede låga

skall Jakob och hvila stilla emot dig. Varda såsom ett in

och vara trygg, och ingen tet och förgås skola din mot

skall vara, som skrämmer ho- parts män.

11. nom. Ty med dig är jag, -

säger Jehovah, till att frälsa 43: 3–6.

dig; ty jag skall göra slut på 3. Ty jag är Jehovah, din Gud,

alla hednafolk, bland hvilka Israels helige, som frälsar dig.

jag hafver förstrött dig, men Jag har gifvit såsom lösepen

dig skall jag icke göra slut ning för dig Egypten, Ethio

på. Men jag skall tukta dig pien och Seba i ditt ställe.

enligt hvad rätt är, ty inga- 4. Emedan du är dyrbar i mina

J. A. Ekman. Esaias och Jeremias. 8
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lunda skall jag döma dig o- ögon, högt skattad, och jag äl

skyldig. skar dig, så skall jag gifva

vv. 10, 11 ä d menniskor i ditt ställe och

*", "#"*Ä
5. Frukta dig icke, ty med dig

är jag! Från östern skall

jag låta din säd komma, och

från vestern skall jag samla

6. dig. Jag skall säga till nor

den: gif hit! och till södern:

håll icke qvar! För fram mina

söner från fjerran och mina

döttrar fsån jordens ände!

44: 1 f.

1. Men nu hör, Jakob, min tje

nare, och Israel, som jag har

2. utvalt! Så säger Jehovah,

din skapare och din danare

från moderlifvet, han som

hjelper dig: frukta dig icke,

min tjenare Jakob, och mitt

redliga folk, som jag har ut

valt!

Ofvanstående stycken framlägga följande, å båda sidor gemen

samma hufvudtankar: Israel såsom folk är Jehovahs tjenare. Det

förhållande mellan Israel och Gud, hvilket ligger i detta begrepp, är

grundval för Israels befrielse ur dess träldom under hednafolken

samt borgen för, att det skall återfå sitt eget land till en betryggad

egendom. Dessa förmåner äro af Gud så säkert tillämnade Israel,

att de folk, hvilka komma att förhindra desamma, skola tillintetgö

ras. Detta gemensamma hufvudinnehåll framställes af båda profe

terna till en del med samma uttryck. Det mest framstående bland

dessa är det, hvilket utmärker sjelfva hufvudbegreppet i tankegån

gen, ordet »min tjenare», lagdt i Guds mun såsom det ord, hvarmed

han tilltalar Israel i dess helhet (Jer. 30: 10, Es. 41:8 f. 44: 1 f.).

Kring detta hufvudbegrepp sluta sig åtskilliga andra enskilda, å båda

sidor hvarandra lika eller liknande uttryck. Såsom tilltalsord till

folket användas jemte ordet: min tjenare de båda namnen Jakob

och Israel, parallelt sammanstälda. Vid sidan af folket omnämnas

dess efterkommande under benämningen säd (UTN). Guds förhål
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lande till Israel uttryckes med ordet "#"ro och genom utsagon: »med

dig är jag». Den trygghet, som Israel på grund af sin ställning till

Gud kan hafva, framställes genom uppmaningen: frukta icke (Syr-bs)

Adverbet Pi"? nyttjas såsom beteckning af de aflägsna orter, från

hvilka Israel skall hemföras (Jer. 30: 10, Es. 43: 6). De nu nämnda

enskilda uttrycken äro särskildt anmärkningsvärda, derför att de hos

den ene profeten, nämligen Deutero-Esaias, oftare förekomma än hos

den andre *).

Uttryckssättet hos Jeremias är onekligen här olikt det hos ho

nom vanliga. Man möter här på en gång flere tankar och ord, som

hos Deutero-Esaias äro älsklingstankar och älsklingsuttryck*). Häraf

synes det, som Jeremias förrådde afhängighet af Deutero-Esaias.

Men det är icke inflyt lser från en annan profet, som hos Jeremias

åstadkommit ett afbrott i hans vanliga framställningssätt, utan det

är framför allt öfvergången till ett annat ämne, som förorsakat öfver

gången till ett annat sätt att tala. Från framställningar, hvilka rört

sig kring tilldragelser och lägen i den närvarande tiden, vänder sig

nämligen profeten till förkunnelser, hvilka helt sysselsätta sig med

framtiden. Från den hårda kamp, som han haft att i Guds san

nings namn föra mot konung och folk, prester och lögnprofeter, från

de många särskilda uppdragen för bestämda tillfällen och personer,

från de lidanden, som hat och förföljelser tillfogade honom, från den

djupa sorg öfver nationens fall, hvilken tärde hans själ, får Jeremias

i sin ande äfven erfara en vederqvickande hvila och en herrlig upp

lyftelse till de framtidsförhoppningar för Israel, som hafva sin grund

i Guds trofasta förbundsnåd. Och måste icke dervid dessa utsigter

särdeles ljust och mildt och skärt stråla för ett öga, som blifvit så

renadt genom den heliga smärtans tårar, som profeten Jeremias"?

Hvem behöfver väl undra, om han, utan annan anledning än den sa

ken sjelf gaf, i sina meddelelser, af hvad han sjelf skådat i sitt inre,

väljer sådana ord, hvilka enkelt och innerligt teckna Guds närgående

ömhet och omvårdnad för Israel och fullkomligheten af den räddning,

som Israel skall erfara? Dessa ord stå för öfrigt här hos Jeremias

icke enstaka och hafva dessutom god grund i äldre språkbruk. Be

nämningen Jakob, gifven åt det israelitiska folket, förekommer strax

förut i sammanhanget (v. 7), såsom äfven Jer. 10: 25 m. fl. st.,

och da parallelism skulle bildas, så instälde sig ordet Israel sjelfmant

såsom motsvarighet. Jfr Jer. 10: 16. Ur det äldre språkbruket må

*) Jfr Küper das Prophetentum, S. 286, Drechsler, der Prophet Je

saia, B. 3, S. 4 10 f.

*) Delitzsch på a. st. i Drechslers kommentar.
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exempelvis nämnas såsom motsvarande detta uttryckssätt hos Jere

mias: 5 M. 32: 8, 9, Hos. 10: 11, (12:13), Es. 9: 7(8). Ordet "#"r

om Gud förekommer i den originelt Jeremianska utsagon Jer. 14: 8,

liksom i äldre skrifter, 1 Sam. 14: 39, Hos. 13: 4. Den tröstande

uppmaningen: »frukta dig icke (NTF-bs)!. och dess motiverande

genom försäkringen: »med dig är jag» återfinnes Jer. 1:8 och före

komma redan 1 M. 26:24. PrTr finnes hos Jeremias: 23: 23 och

annorstädes samt i den äldre litteraturen t. ex. l M.: 22:4, Es. 5:

26. WT) är mera vanligt äfven i den betydelse, hvari det här före

kommer.

Såsom fullkomligt egendomligt för Jeremias och Deutero-Esaias

återstår endast ordet "Ty, riktadt af Gud till Israel såsom folk. Je

remias har detta blott på ofvan upptagna ställe och det dermed li

ka lydande (46:27), hos Deutero-Esaias åter förekommer det ofta

och är hos honom uttryck af en grundläggande idé, ur hvilken hans

högsta profetiska förkunnelse på ett organiskt sätt utvecklar sig. Det

kan häraf synas sannolikt, att Jeremias har upptagit detta uttryck

från Deutero-Esaias. Men å andra sidan låter uttrycket lätt förkla

ra sig ur yttranden af Jeremias sjelf och föregående gammaltesta

mentliga uttryckssätt. Omedelbart före den utsago på vårt ställe, i

hvilken ordet min tjenare ingår, förkunnas, att, när Israel blifvit fri

gjordt från den nu inträdande fångenskapen, de främmande icke vi

dare skola kunna pålägga det trältjenst, utan att Israel skall tjena

Jehovah, sin Gud, och David, sin konung, hvilken Gud skall uppväc

ka. Det blifver sålunda det utmärkande kännetecknet för framtidens

Israel, att det tjenar Jehovah. Detta var visserligen Israels uppgift

från början (2 M. 23:25, 5 M. 10:12), men det gamla Israel hade

icke fylt densamma i sanning (5 M. 28:47). Det affälliga folkets

sinnelag hade varit det, hvilket Jeremias på ett annat ställe (2: 20)

uttrycker genom att i dess mun lägga ordet: jag vill icke tjena. Var

det således Israels bestämmelse att tjena Jehovah, och säger nu hos

Jeremias Gud sjelf, att denna bestämmelse verkligen skall fyllas, då

räddningen ur fängenskapen inträdt, så framgår det okonstladt ur sa

kens egen natur, att Gud, då han talar till Israel såsom föremål för

sin frälsande nåd, kallar detsamma sin tjenare. Så hade han ock

långt tidigare, då han ville angifva grunden för det högre mennisko

värde, hvilket Israels lag gjorde gällande till förmån för Israeliterna

framför hedningarne, kallat de förra sina tjenare ("TE#), hvilka han

utfört ur Egypten, 3 M. 25: 55. Vi kunna härtill lägga det skä

let, att, då Jakobs namn var gifvet åt folket i sin helhet, det

icke låg fjerran att äfven gifva åt detsamma den äretitel, som
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Jakob i likhet med Abraham och Isak i äldre heliga skrifter

bära (2 M. 32: 13). Såsom en äretitel förekommer ordet: min tje

nare i Guds mun hos Jeremias flere gånger, väl icke om Jakob, men

om David och profeterna (Jer. 7:25, 33: 21 m. fl. st.) Det torde

sålunda vara klart, att Jeremias kunnat använda det ifrågavarande

uttrycket utan Deutero-Esaias förmedling, ja, till och med, att man

kan hos Jeremias finna sjelfva bildningen af detsamma"). Det är der

för ganska sannolikt, att det först förekommit enstaka hos Jeremias

och Hesekiel (Hes. 28:25, 37:25) och sedan af Deutero-Esaias blif

vit upptaget såsom uttryck för en grundåskådning inom hans profetia.

Det var ock i synnerhet under exilen, som Israel, nämligen i anse

ende till dess kärna, omgifvet som det var på alla sidor af hedendo

mens förförelser och våldsmakt, men likväl troget sin Gud, förtjenade

att nämnas Jehovahs tjenare*).

Med det sistnämnda hafva vi redan angifvit, dels huruvida Deu

tero-Esaias är beroende af Jeremias, dels att i viss mån spår torde

finnas på de ofvan upptagna ställena af den tidsålder, från hvilken de

härröra. I afseende på det förra är intet att tillägga; ty de uttryck,

som Deutero-Esaias utom ordet "#9 har gemensamma med Jeremias,

hafva sådan grund i hans eget språkbruk för öfrigt liksom i den äldre

litteraturen i allmänhet, att man icke här behöfver antaga en särskild

afhängighet af Jeremias. I afseende på det senare åter vilja vi yt

terligare lägga märke till några omständigheter. Es. 41:8 ff syftar

på ett bestämdt läge inom exilens tid. Cyrus hade redan uppträdt

och bragt folken i bestörtning. Brådskande gjorde hedningarne anstal

ter till försvar och sökte hålla modet uppe genom inbördes uppmun

tran och i synnerhet genom gudabilders förfärdigande (vv. 1–7). Is

rael deremot – så tröstar och manar Gud genom profeten – skulle af de

för handen varande, våldsamma skakningarne icke hafva något att frukta,

utan Gud, som från början kallat det ur fjerran land och ledsagat

det nådefullt och troget, skulle genom dessa skakningar åstadkomma

Israels upprättelse och dess fienders undergång. Åfven orden i Es.

43: 3–6 lämpa sig väl att vara talade vid samma tid. Egypten var

nämligen förbundet med Cyrus fiender Lydierna och Babylonierna, och

Cyrus hade för afsigt att eröfra det. Genom Egyptens underkufvande

skulle också enligt Guds råd den persiske eröfraren få en ersättning

för det fångna Israel, hvilket han skulle göra fritt och återbringa till

dess eget land. Detta innehålles i ordet af Gud: »jag har gifvit så

*) Jfr Delitzsch, a. st.

*) Jfr Umbreit, der Knecht Gottes, S. 24.



1 18 Likheter mellan Esaias kapp. 40–66 och Jeremias.

som lösepenning för dig (Israel) Egypten, Ethiopien och Seba i ditt

ställe"). Dock är det endast på grund deraf, att hela sammanhanget,

till hvilket dessa ord höra, förutsätter exilen såsom sedan lång tid

förhandenvarande (42 14, jfr v. 24), som vi i desamma kunna finna

en vink om det tidsläge, under hvilket de blifvit talade. Ty de äro

i hvarje fall en profetia, ehuru, om de härröra från den tidpunkt, som

nyss blifvit angifven, det förutsagda redan låg såsom ett frö i den

dåvarande tidsställningen sjelf Es. 44: 1 f. tillhör äfven ett sam

manhang, som särdeles lefvande ställer exilen såsom närvarande verk

lighet för ögonen. Omedelbart förut erinras om Israels synder såsom

orsak dertill, att Gud prisgifvit dess vigda föreståndare till profa

nering och hela folket till utrotelse och hån; och i slutet af 44:de kap.

nämnes uttryckligen Cyrus, såsom den der redan fått Guds tillsägelse

att åstadkomma återuppbyggandet af Jerusalem och dess tempel.

Jeremias 31:7–14, 16, 20, 22. Esaias 49: 10–13.

7. Ty så säger Jehovah: jub- 10. Icke skola de hungra, och

len för Jakobs skull med glädje, icke skola de törsta; och icke

och höjen fröjderop öfver huf- skall ökenhetta eller sol stinga

vudet för folken! Låten höra dem; ty deras förbarmare skall

eder lofsång och sägen: fräls, leda dem, och till flöden af

Jehovah, ditt folk, qvarlefvan 11, vatten skall han föra dem. Och

8. af Israel! Si, jag är den, som jag skall göra alla mina berg

för dem från nordens land, och till väg, och mina stigar skola

jag skall samla dem från jor- 12. höjas. Si, dessa, fjerran från

dens ändar. Bland dem äro komma de, si, dessa från nor

blinda och halta, hafvande qvin- den och från vestern, och dessa

nor och barnaföderskor tillsam- 13 från Sineernas land. Jublen

mans. En stor skara, vända i himlar, och gläd dig, du

9. de hit. Under gråtande kom- jord, och briste bergen ut i

ma de, och under deras böner jubelrop! Ty tröstat har Je

om förbarmande skall jag leda hovah sitt folk, och öfver sina

dem; jag skall föra dem till elända förbarmar han sig.

vattenströmmar på en jemn väg,

på hvilken de icke skola falla.

Ty jag är vorden för Israel

en fader, och Efraim, min först

*) Se Delitzsch, Commentar über Jesaia, S.451, Knobel, Jesaia, S. 307,

hvarest bevisställen för ofvanstående historiska uppgifter anföras från Hero

dotus och Xenofons Cyropedi.
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10

11.

12.

13.

14.

16.

20.

födde är det. Hören Jehovahs

ord, i folk, och förkunnen i

länderna fjerran och sägen:

han, som förströdde Israel, sam

lar det och vakar öfver det

såsom en herde öfver sin hjord.

Ty igenlöst har Jehovah Ja

kob och återlöst det från hans

hand, som var det för stark.

Och de komma och jubla på

Zions höjd och strömma till

Jehovahs goda, till kornet och

till musten och till oljan och

till den unga småboskapen och

till nötkreaturen; och varda skall

deras själ såsom en lustgård,

3ymnigt vattnad, och de skola

icke ånyo försmäkta, icke vida

re. Då skall jungfru fröjda

sig i ringdans och ynglingar

och gubbar med hvarandra; och

jag skall vända deras sorg i

glädje och trösta dem och fröj

da dem efter deras bekymmer.

Och uppfylla skall jag prester

nas själ med kräslighet, och mitt

folk, af mitt goda skola de mät

ta sig, säger Jehovah.

Tysta din gråt och låt dina

ögon icke tåras mera; ty lönen

är kommen för ditt arbete, sä

ger Jehovah, och de skola åter

vända från fiendens land.

Ar då Efraim mig en dyr son

eller ett älsklingsbarn? ty så

ofta jag talar emot det, har jag

det åter i godt minne. Der

för brusar mitt innersta för

11.

ll.

2.

10.

15.

40: 11.

Såsom en herde skall han

beta sin hjord; med sin arm

skall han samla lammen och i

sin famn bära dem; de digif

vande skall han leda.

58: 11.

Och varda skall du såsom

en lustgård, ymnigt vattnad.

61: 2 f.

... till att trösta alla sör

jande, till att sätta på de sör

jande i Zion, att gifva åt dem

krans på hufvudet i stället för

aska, glädjeolja i stället för sorg,

drägt af lofsång i stället för

domnande ande.

~

55: 2.

Hören, hören på mig, så sko

len i äta det som är godt, och

eder själ skall hafva sin lust

af kräslighet.

40:10 (62 11).

Si, hans lön är med honom,

och hans vedergällning gårfram

för honom.

63; 15.

Ditt inres brusande och din

barmhertighet, de hålla sig mot

mig tillbaka.
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dess skull, djupt skall jag för- 43: 19.

barma mig öfver det, säger Je- 19.

hovah.

22. Ty skapa skall Jehovah nå

got nytt i landet.

Si, jag är den, som gör nå

got nytt, nu skjuter det upp;

skolen i icke förnimma det?

Såsom vid näst föregående jemförelse hafva vi äfven vid denna

af Jeremias profetia ett stycke, hvilket tillhör den afdelning (kapp.

30–33), som har till ämne Israels frälsning och förherrligande eller

detsamma, som är hufvudämne för hela Deutero-Esaias profetia. A

ena sidan är det isynnerhet i fråga om ett sådant ämne som detta

naturligt, att en senare profet hemtat ljus och näring för sin ande i

det ord af Gud, hvilket genom äldre profeter blifvit bragt i ljuset,

och att detta öfvat inflytande på hans egen framställning. Men å

andra sidan bör man ock tänka, att i synnerhet i sådana förutsägel

ser, i hvilka profetians ande herrligast uppenbarar sig, denne andes

enhet och den af profeterna i anden skådade verklighetens enhet af

sig sjelfve alstrat mycken likhet i deras tankar och uttryckssätt.

Både det ena och det andra eger rum i fråga om de sist anförda

styckenas ömsesidiga likheter. Genom den af båda profeterna förut

sedda verkligheten sjelf böra utan tvifvel sådana likheter förklaras,

som finnas i orden om Israels hemförande från aflägsna trakter, om

förvandlingen af dess sorg i glädje och om det jubel och lof, för

hvilket Israel skall blifva ett föremål. Af de likheter, som mera sy

nas tyda på den ene profetens återgifvande af den andres tankar och

ord, äro, såsom vanligt, några icke bestämda tecken till ett sådant

förhållande, emedan de kunna härledas från en för båda profeterna

gemensam källa. Detta gäller utsagon, att Gud skall vårda eller leda

Israel såsom en herde. Den bild, som här användes, är nämligen

gammal i Skriften. Jfr 1 M. 48; 15, 49: 24, Ps. 23: 1 ff., Mika 7:

14. Så kunna äfven orden om Guds inres upprördhet anses hafva

en gemensam källa i Es. 16: 11: ”initt inre brusar för Moabs skull

såsom en citra.” På samma sätt förklaras äfven Jeremias bruk af

verbet bs! (återlösa), hvilket hos Jeremias endast här (31: I 1) och

50: 34 förekommer, af Deutero-Esaias deremot ofta användes på an

dra än de ofvan upptagna ställena (t. ex. Es. 41: 14, 43:1, 44:22 f.).

Detta ord finnes nämligen i samma betydelse flerestädes inom den

äldre litteraturen t. ex. 2 M. 6: 6, Job 19: 25, Ordspr. 23: 11, för

utom den särskilda användning det har i lagspråket (t. ex. 3 M.25

25 ff.). Ater andra likheter äro i sig sjelfva icke nog egendomliga

för att icke lätt kunna hafva uppstått hos tvänne af hvarandra obe
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roende författare. Detta eger rum med uttrycken, å ena sidan: ”un

der deras böner om förbarmande skall jag leda dem" o. s. v. (Jer.

30: 9) och å andra sidan: ”deras förbarmare skall leda dem" o.s.v.

I hvarje fall bevisar sig i afseende på dessa Jeremias sjelfständighet

genom den nära anslutning, som hans ord hafva till de närmast före

gående: ”under gråtande komma de”, tillsammans med hvilka de

bilda en parallelism. Ordet, att Jehovah skall skapa något nytt (Jer.

31:22, Es. 43:14) hör utan tvifvel till samma slag. Dit kan äfven

bilden rT 23 (Jer. 31: 12, Es. 58: 11) hänföras, om man derjemte

tager i betraktande, att ett liknande bildligt uttryckssätt utan den

målande bestämningen FT i tidigare poetiskt språkbruk förekommer

(Höga V. 4: 13 ff.).

Något mer än af de nu nämnda likheterna kan man måhända

sluta af Jer. 30: 14, jemfördt med Es. 55: 2. Jeremias utsago är

mera speciel, i det att hon först särskildt nämner den rikedom af

andlig njutning, hvilken skall förunnas presterna i det förnyade Israel,

och sedan utlofvar" hela folkets mättande af Guds godhets fullhet.

Deutero-Esaiasuttrycker tanken utan att göranågon sådan åtskilnad. Den

åtskilnad, som finnes inom utsagon hos honom, är endast en åtskil

nad mellan de parallela uttrycken för samma tanke. Utom egendom

ligheten hos Jeremias å innehållets vägnar är äfven uttryckssättet be

träffande ordet g" ett annat än hos Deutero-Esaias; det är mera

likt Ps. 36: 9. Man bör sålunda häri svårligen kunna finna hos Je

remias någon reminiscens från Deutero-Esaias. Ånnu bestämdare fram

går Jeremias sjelfständighet af utsagon: ”lönen är kommen för ditt

arbete” (Jer. 31: 16) i jemförelse med det hos Deutero-Esaias mot

svariga (Es. 40: 10, 62: 11). Dels förekommer samma utsago som

hos Jeremias ordagrant lika i ett tal, som en profet hållit i konung

Asas tid, hvilket är anfördt 2 Kr. 15: 1–7, dels står hon hos Jere

mias i en speciel betydelse. Det heter förut, att Rakel klagar öfver

sina barn, som vore det alldeles ute med dem. I motsats mot hen

nes bekymmer, att all hennes möda (nbyg) med sina barn, med fö

dandet och fostrandet af dem vore förspild, säger profetian, att Ra

kel får sin moderliga mödas lön, i det hennes söner vända tillbaka

till sitt land. Deutero-Esaias tager ordet n% i annan betydelse

och såsom parallel till ":# och använder båda orden om den åter

upprättelse i hela dess vidd, som Gud låter följa på Israels fängen

skap. Det senare användningssättet kan väl hafva sin anledning i

det förra, men svårligen tvärtom.

I fråga om, huruvida innehållet sjelft i de stycken, som nu äro

föremål för jemförelse, kan bestämma något angående tidsförhållandet
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mellan Jeremias och Deutero-Esaias, är här att hänvisa derpå, att

de från den senare upptagna styckena blott äro korta utsagor ur de

utförliga skildringar, hvilka framställa samma ämne, som Jeremias på

det här ifrågavarande stället, och att Deutero-Esaias profetia, i hela

dess omfång betraktad, framställer detta ämne med sådan rikedom

och klarhet, att Jeremias i förhållande dertill blott företer begynnel

ser och frön. Deutero-Esaias profetia om Israels befrielse ur den

babyloniska fångenskapen betecknar sjelf sin tidsställning till denna

inträdande verklighet genom ett af de ord, som vi ofvan anfört, nem

ligen Es. 43: 19, der de i Babel fångne Israeliterna uppmanas att

vända uppmärksamheten från det gamla Israels befrielse ur Egypten

till det nya frälsningsverket af Gud, hvilket just nu sköte upp ("lög

Tipsi), och hvilket de sjelfve skulle upplefva. Häri innehålles, att, när

profetian uttalades, det förutsagda redan var förhanden såsom en ur

de dåvarande tidshändelserna uppskjutande brodd. Ett annat af de

ofvan anförda orden (Es. 63; 19) tillhör den gripande bekännelse och

bön, som profeten i det fångna, sina synder ångrande och efter fräls

ning längtande folkets namn frambär till Gud, en bön, som så lef

vande och åskådligt lägger fram inför Gud den israelitiska nationens

inre och yttre nöd just under exilen (jfr v. 16 ff., 64: 10 ff.), att

hon måste hafva framsprungit ur detta tillstånd, i hela dess verklig

het förnummet, ej blott i anden skådadt.

Jeremias 31:31–34, 35.

31. Si, dagar komma, säger Jeho

Es. 55:3.

3. Böjen edert öra och kommen

32.

33.

vah, och jag skall sluta med

Israels hus och med Juda hus

ett nytt förbund, icke ett sådant,

som det förbund, hvilket jag

slöt med deras fäder på den

dag, då jag fattade dem vid

handen för att utföra dem ur

Egyptens land, hvilket förbund

de bröto, ehuru jag trolofvade

mig med dem, säger Jehovah.

Utan detta är förbundet, som

jag skall sluta med Israels hus

efter dessa dagar, säger Jeho

vah: jag gifver min lag i de

ras inre, och i deras hjerta skall

till mig, hören så skall eder

själ lefva, och jag skall sluta

med eder ett evigt förbund, –

den fullhet af nåd för Davids

räkning, hvilken står fast.

61: 8.

. Ty jag är Jehovah, som älskar

rätten och hatar hvad röfvadt

är i orättfärdighet, derför skall

jag gifva dem deras lön med

trofasthet, och ett evigt förbund

skall jag sluta med dem.

59: 21.

jag skrifva honom, och jag skall 21. Och jag – detta är mitt för
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34.

35.

vara för dem deras Gud, och

de skola vara för mig mitt folk.

Och icke skola de lära mera

den ene den andre, icke den

ene brodren den andre, sägande:

kännen Jehovah; utan de skola

alla känna mig från den min

ste bland dem till den störste,

säger Jehovah; ty jag skall

förlåta deras skuld, och på de

ras synd skall jag icke tänka

2/2627°.

Så säger Jehovah, som gifver

solen till ljus om dagen, månen

och stjernorna efter deras la

gar till ljus om natten, som

upprör hafvet, så att dess böl

jor brusa, härskarornas Jeho

vah är hans namn.

13.

25.

bund med dem, säger Jeho

vah: min ande, som hvilar öf

ver dig, och mitt ord, som jag

har lagt i din mun, de skola

icke vika från din mun eller

från din säds mun eller från

hennes säds mun, säger Jeho

vah, från nu till evig tid.

51: 7.

. Hören på mig, i, som veten,

hvad rättfärdighet är, du folk,

som har min lag i hjertat.

54: 13.

Och alla dina barn skola vara

lärde afJehovah, och stor skall

dina barns frid vara.

43: 25.

Jag, jag är den, som utplånar

dina öfverträdelser för min

skull, och på dina synder skall

jag icke tänka.

51: 15.

. Och jag är Jehovah, din Gud,

som upprör hafvet, så att dess

böljor brusa, härskarornas Je

hovah är hans namn.

Den ömsesidiga likhet, som eger rum beträffande de nu anförda

styckena, är mera en likhet i sak än i anseende till uttryckssätt.

Likheten i sättet, hvarpå syndaförlåtelsen omtalas, Jer. 31: 34 och

Es. 43:25, gäller blott det allmännare uttrycket, att Gud icke skall

tänka på synderna. Likheten i uttrycket om lagens inplantande i

hjertat (Jer. 31:33, Es. 51: 7) kan visserligen hafva berott på endera

profetens tanke på den andres ord och vittnar, om så är, för Jere

mias prioritet, enär uttrycksättet hos honom har en mera egendomlig

pregel, men behöfver ingalunda på detta sätt förklaras, ty Deutero

Esaias kan här lika väl hafva haft för ögonen det bekanta stället

5 M. 30: 14: ”ty ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt
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hjerta, att du må göra det”. En beröring är äfven antaglig i fråga

om förutsägelsen, att det förnyade Israels medlemmar skola af Gud

sjelf erhålla en inre undervisning (Jer. 31:34, Es. 54:13). Åfven

denna beröring styrker, om hon verkligen egt rum, Jeremias prio

ritet; ty dennes utförligare beskrifning, i sjelfva verket dessutom na

turligt framgående ur de föregående orden: "jag gifver min lag i de

ras inre o. s. v. ”, kan i följd af innehåll och uttryckssätt väl

vara grund och förutsättning för det motsvarande korta uttrycket hos

Deutero-Esaias, men svårligen en utmålning med anledning af detta.

Sannolikt är slutligen endera profetens beroende af den andre i af

seende på den hos båda ordagrant lika satsen: m?: vom byn vin

(Jer. 31: 35, Es. 51: 15). Dock förekommer första hälften af den

samma hos Job (26: 12), lika, med undantag deraf, att verbet der

står i tempus praet., och, när det först blifvit sagdt, att Gud upprör

hafvet, så har det icke legat fjerran att äfven utsäga den följd deraf,

som den andra sats-hälften angifver (jfr Jer. 5: 22). Detta gör

det åtminstone möjligt, att båda profeterna kunnat hvar för sig nyttja

den nämnda satsen, utan att den ena lånat honom från den andre.

Men äfven om densamma af den ene är lånad, så är det dock knapt

möjligt att af sättet för dess användande sluta sig till, hos hvilken

han är ursprunglig. Hos Jeremias står den ifrågavarande utsagon

såsom en bestämning till Jehovah i förbindelse med andra bestäm

ningar, hvilka uttrycka Guds bjudande öfver solen, månen och stjer

norna, och strax derefter (6:37) talas om himmelen och jorden i

samma syfte. Detta tyder på hennes ursprunglighet hos Jeremias.

Hos Deutero-Esaias står samma utsago såsom bestämning till Jeho

vah visserligen ensam, så att man kan tycka, att i hennes ställe lika

väl en annan bestämning kunnat nyttjas, och att valet af just denna

torde hafva berott på en reminiscens. Dock ligger en anledning dess

förutan deri, att strax förut säges om Gud, att han utspänt himme

len och grundat jorden. Af det å båda sidor efter den ifrågavarande

bestämningen tillagda uttrycket: (dhärskarornas Jehovah är hans namn»

kan, såsom förut är sagdt (s. 76) intet slutas angående prioritet eller

beroende.

Man ser af de ofvan anförda styckena, att de hufvudtankar, som

innehållas i Jeremias profetia om det nya förbundet, äfven finnas

hos Deutero-Esaias, om ock icke alla i sammanhang med hans utsa

gor om Guds ingående af ett evigt förbund med Israel. Orden om

syndaförlåtelsen (Es. 43:25) äro förbundna med löftena om räddnin

gen från träldomen i Babel. Tilltalet: »du folk, som har min lag i

hjertat» (Es. 51: 7) riktas till det ännu fångna och af hån och smä
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delser omgifna, men mot Gud trogna Israel. Löftet, att Israels med

lemmar skola varda lärde af Gud (Es. 54: 13), står deremot för

enadt med en utsago om Guds förbund med det frälsta Israel, näm

ligen den, att hans fridsförbund, som följde efter exilen, icke skulle

vackla. I ännu innerligare förening med löftet om förbundet står

slutligen utsagon, att Guds ande och ord icke skola vika från det

förlossade Israels och dess efterkommandes mun, det är, att Guds

ande och ord skola vara upptagne och förblifva i Israeliternas hjerta

och mun beständigt. Detta anföres nämligen såsom förbundets kän

netecken. Öfverensstämmelsen i sak mellan Deutero-Esaias och Je

remias är här särdeles tydlig.

Deutero-Esaias nämner väl icke uttryckeligen det eviga förbun

det såsom ett nytt. Men han talar städse om stiftandet af detsamma

såsom någonting nytt, hvilket inträder i motsats till tillståndet under

fångenskapen, hvilket betecknas såsom det förhandenvarande. Es. 54:

7 ff., hvarmed 55: 3 nära hör tillsammans, heter det, att det aldrig

vacklande fridsförbundet skall följa på den förhandenvarande straff

domen, hvilken inför Gud är liksom floden i Noaks dagar. Es. 59:

21 tillhör ordet om förbundet de frälsningslöften, som gifvas Israeli

terna under deras sväfvande mellan hopp och fruktan vid ett be

stämdt läge under exilen (se ofvan s. 61 f.). Es. 61:8 slutligen ut

lofvar det eviga förbundet i sammanhang med löftena, att Israel

skulle få återuppbygga de gamla ödeplatserna i sitt eget land, och

att det efter den sorg och smälek, som det burit, skulle för hedna

folken komma att lysa såsom en af Jehovah välsignad säd.

Dessa omständigheter torde ådagalägga, såväl att Deutero-Esaias

profetia väsentligen öfverensstämmer med den Jeremianska, som att

hon, så införlifvad som hon är med åskådningen af exilen såsom när

varande verklighet, till tiden efterföljer den senare samt har denna

till förutsättning.

Jeremias 33: 3. Esaias 48: 6.

3. Ropa till mig, så skall jag 6. Jag har låtit dig höra nya

svara dig, jag skall förkunna ting från denna stund och

dig stora ting och afskilda, förborgade, som du icke har

som du icke har känt. känt.

De nu anförda utsagorna hafva på grundspråket en stor bok

staflig likhet med hvarandra:

Jer, 33: 3. Es. 48: 6.

Drym brnsm nön bryT & nns) nrymnivor



126 Likheter mellan Esaias kapp. 40–66 och Jeremias.

Oaktadt denna näragående formela öfverensstämmelse är det likväl

tvifvelaktigt, om dessa yttranden förhålla sig till hvarandra såsom

mönster och efterbildning Vi inskränka oss här till att framdraga

det, som starkt talar för Jerenias sjelfständighet. Detta är, att or

den ning? n#T) tillsammans flere gånger förekomma med afseende

på Kanaaneernas fasta städer, (4 M. 13:28), 5 M. l: 28, 9: 1, Jos.

14: 12; och det är mycket sannolikt, att Jeremias haft denna an

vändning af orden för tankarne och deraf erhållit anledning till de

ras användande i bildlig bemärkelse.

Orden hos Deutero-Esaias på ofvan anförda ställe äro riktade

till Israel i en bestämd tidpunkt under den babyloniska fångenska

pen (jfr vv. 14, 20). Denna tidpunkt är en sådan, i hvilken redan

en uppfyllelse hade skett af längesedan gifna profetior. Gud genom

profeten förehåller nämligen Israel dess hårdnackenhet, angifver denna

såsom skäl dertill, att han af ålder låtit förkunna det som skett, och

uppmanar dem att tänka efter och erkänna, att gamla profetior verk

ligen nu gått i fullbordan. Men i motsats mot dessa gamla, hvilka

Israel fått veta för att icke kunna tillskrifva de förutsagda och nu

fullbordade tilldragelserna nagon falsk gudomlighet, förkunnar Jehovah

nu i den åsyftade tidpunkten nya ting, hvilka Israel förut icke hade

fått veta, emedan Gud icke velat låta det undandraga sig intrycket

af dem i deras egenskap att vara Guds verk. Utan att bestämma

närmare, hvilka de forna och de nya tingen äro, se vi dock klart,

att de förra sträcka sig in till en viss tidpunkt inom exilens tid, och

att de senare derefter skulle ske och dittills varit för Israeliterna

alldeles obekanta. Det är svårt att tänka sig en möjlighet, att pro

feten i en annan tid, än den, från hvilken hans tal utgår, kunnat säga

sådana ord som de, hvilkas innehåll vi nu summariskt angifvit *).

Om vi till sist blicka tillbaka på de nu gjorda jemförelserna, torde

vi kunna i korthet sammanfatta deras resultat på följande sätt:

Hvad som redan i sig sjelft är antagligt, att endera af de båda

profeterna, författaren af Es. 40–66, hvilken vi hafva betecknat med

benämningen Deutero-Esaias, och Jeremias, haft kännedom om och

rönt inflytande af den andres efterlemnade skriftalster, det hafva de

nu genomgångna likheterna gjort i hög grad sannolikt, om icke helt

*) De likheter med ställen ur Es. 40–66, hvilka förekomma i Jer.

50 och 51, förbigås här. Att bygga något omdöme om den ene eller den

andre profetens prioritet på dem förutsätter mera djupgående kritiska un

dersökningar.
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och hållet visst. Det framgår redan af många bland dem, hvar för

sig, och ännu mera af dem alla tillsammantagna, att endera profeten,

Deutero-Esaias eller Jeremias, i sitt eget författarskap upptagit och

återgifvit tankar och uttryck från den andres.

Härvid har det dock visat sig beträffande de för Deutero-Esaias

och Jeremias gemensamma eller hos båda hvarandra mycket liknande

uttrycken, att desamma hos Jeremias dels lätt förklaras ur en an

slutning till skrifter, som med visshet tillhöra en äldre tid, dels na

turenligt framvuxit ur sammanhanget, hvari de förekomma, dels ock

bära en egendomlig, från Deutero-Esaias framställning skiljaktig pre

gel. Häraf följer åtminstone med stor sannolikhet, att Jeremias i

afseende på dessa likheter är sjelfständig i förhållande till Deutero

Esaias.

Det må sedan lemnas derhän, huruvida och huru mycket Deutero

Esaias profetia innehåller tydligt förnimbara spår af en inverkan,

som profeten erfarit från Jeremias skrifter. Men redan den om

ständigheten, att Jeremias, som eljest ganska ofta återgifver äldre

heliga författares idéer och ord, icke bestämdt förråder någon repro

duktion af Deutero-Esaianska åskådningar och uttryckssätt, ehuru

Deutero-Esaias på det kraftigaste och klaraste lägger i dagen flere

nya, inom den gammaltestamentliga profetian högt betydningsfulla idéer,

gör det mycket sannolikt, att Deutero-Esaias är till tiden senare

ån Jeremias.

Deutero-Esaias intager i förhållande till Jeremias en högre stånd

punkt både i afseende på andlig kunskap i allmänhet och i afseende

på profetiska utsigter i synnerhet. Denna skilnad i ståndpunkt visar

sig vara sådan, att hennes förklaringsgrund svårligen kan ligga en

dast i en högre andlig utrustning och större personlig mottaglighet

för gudomlig ingifvelse. Snarare måste densamma förklaras derige

nom, att Deutero-Esaias lefvat under ett efter Jeremias tid inträdt

stadium af det israelitiska gudsrikets utveckling. Åfven de sedemål

ningar eller i allmänhet de hänsyftningar på historiska lägen från

författarens egen tid, hvilka mött oss i de vid jemförelsen betraktade

styckena ur Deutero-Esaias profetia, tyda på en senare tid än den,

i hvilken Jeremias lefde, såsom Deutero-Esaias verkliga tidsålder.

Och den tid, till hvilken både det ena och det andra efter allt utseende

hänvisar såsom Deutero-Esaias icke blott ideela utan verkliga ut

gångspunkt, är den senare hälften af tiden för Israeliternas fången

skap i Babylonien.
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Huru mycken frukt än varit att skörda af det arbete, som un

der så väl äldre som nyare tider – framför alt under detta århun

drade – blifvit af olika forskare utfördt till åstadkommande af en

riktig uppfattning och tolkning af de gamla nordiska eddasångerna,

återstår dock ännu ett icke obetydligt antal enskilda ställen i dessa

sånger, som antingen helt och hållet trotsat hvarje tolkares försök

att intränga i deras egentliga innehåll eller endast delvis kunnat

erhålla något slags förklaring, hvilket senare likväl mången gång

visar sig hafva skett på ett rätt konstladt sätt, så att den s. k.

förklaringen befinnes vid närmare efterseende näppeligen förtjäna

detta namn. Att antalet af dessa ställen blifvit i väsentlig mån

inskränkt, på samma gång som betydande framsteg i fråga om

eddasångernas rätta förstånd i allmänhet åstadkommits, genom pro

fessor Bugges år 1867 utgifna upplaga af Sämunds edda, är till

räckligt kändt icke allenast af specialforskaren på de nordiska språ

kens område, utan i ännu vidsträktare kretsar i den mer eller min

dre vetenskapligt bildade verlden.

Denna den fräjdade språkforskarens framgångsrika behandling

af eddasångerna, som möjliggjorts endast genom en lika så vid

sträkt beläsenhet i den gammalnordiska literaturen som grundlig

kännedom om beslägtade språkgrenar och sällspord kombinations

förmåga, framstår i öfrigt såsom resultat af det noggrannaste hand

skriftstudium med däraf följande revision af gamla läsarter och vi

sar sig alt emellanåt i lyckligt funna tolkningar och skarpsinnigt

hållna anmärkningar vid åtskilliga dunkla ställen äfven i sådana

fall, där ingen ändring af gamla läsarter varit att göra.

Det är emellertid väl kändt, att många svårigheter ännu åter

sta att lösa samt att åtskilliga ställen ännu äro höljda i fullkom

ligt mörker eller endast vunnit en mycket ofullständig belysning.

Vår afsigt är att i denna afhandling inlåta oss på försök till tolk

ning af vissa dylika ställen, som ännu äro i saknad af all förkla

ring, samt att till förnyad behandling upptaga ett och annat af de

öfriga, där vi anse väsentliga anmärkningar vara att göra emot
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Bugges eller andra framstående tolkares uppfattning af frågan och

föreslagna lösning af problemet. Då hänvisningar äro gjorda till

någon viss vers af en eddasång, afse dessa alltid den ordningsföljd,

som är iakttagen i Bugges upplaga.

Det har icke blifvit oss förunnadt att vid detta tillfälle upp

taga till granskning mer än ett obetydligare antal ställen i förhål

lande till det material, som vi under en följd af år hafva samlat.

Orsaken härtill är en långvarig sjukdom, hvilken ty värr icke alle

nast trädt hindrande emellan med afseende å fortsättningen och af

slutningen af detta arbete, utan äfven omöjliggjort den skriftliga af

fattningen af åtskilliga andra forskningsresultat, som författaren haft

för afsigt att under det förflutna året utgifva i tryck och hvilka hit

tills icke vunnit någon annan offentlighet, än att under fleråriga före

läsningar vid universitetet hafva till någon ringa del blifvit i munt

lig form föredragna för den studerande ungdomen.

Det nu anmärkta förhållandet har för författaren varit så myc

ket mera påkostande, som det inträffat just vid en tidpunkt, då det

i följd af särskilda omständigheter varit för honom mer än annars

önskvärdt att komma i tillfälle att till slutligt utgifvande ordna och

öfverse, hvad i handskrift föreligger mer eller mindre utarbetadt.

Författaren hyser emellertid den förhoppning att nu mera, då gynn

sammare förhållanden synas vilja inträda, snart nog kunna förverk

liga sina önskningar i detta afseende.

De här nedan till behandling upptagna ställena äro:

Hávamál 2, 4-6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sid. I

» 13 . . . . . . , 4

» 32, 4-6 . . . . . . . . . , 5

», 33, 1-2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . , 21

» 33, 4-6 . . . . . . . . . . . . . , 6

» 41, 1-3 . . . . . , 8

» 107, 1-2 . . . . . . **

HårbarÖsljóð 13, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 20

Hffmiskviða 2, 7-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 21

Aleissmål 5, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 24

Vegtamskviða 14, 7–8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 32

Helgakviða Hund. bana II, 25, 5–8. . . . . . . . . . . . . . . , 24

Gripisspå, 26, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 34

Reginsmål 4, 4-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 36



Fafnismál 5, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sid.
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» 37, -5 27

Guðrúnarkviða I, 26, 5–8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ??

*? III, 11, 7-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9%
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Håvamål 2, 4–6:

Mjök er bråðr

så er å bröndum skal

såns um freista frama.

I den köpenhamnska kvartupplagan har cod. regii läsart bröndum

blifvit efter pappersafskrifterna ändrad till brautum. MUNCH, Lü

NING och MÖBIUs hafva i sina upplagor vidtagit samma ändring,

till förmån för hvilken man åberopat det gamla ordspråket bråô eru

brautingja erindi. Så väl BUGGE som GRUNDTvIG behålla emeller

tid den i de flesta fall afgörande hufvudhandskriftens läsart bröndum,

Som de med anförande af EGILssoN återgifva med apostes» l.

"dörstolper». Redan AFzELIUs har i Stockholmsupplagan tolkat

detta ord såsom &dörrpost». Alla andra öfversättare, med hvilka vi

för närvarande äro i tillfälle att anställa jämförelse (WINKEL HoRN,

HJoRT, MøLLER, GJEssING, SIMRock, HoLTzMANN), stödja antin

gen sin tolkning på läsarten brautum eller förklara bröndum på nu

*gifna sätt, så vidt de låtit denna läsart kvarstå. Med BUGGE,

GRUNDTvIG, EGILssoN m. fl. vilja vi också hälst gifva vitsord åt

*d regius och detta så mycket mer, som vi tro, att dess läsart

medgifver en mycket god tydning. Men en tillfredsställande mening

*nse vi icke erhållas genom en sådan förklaring af denna läsart

* den nyss angifna. Fast hällre finna vi den därigenom vunna

*ningen alt för matt och lösligt sammanhängande med det före

gående, för att icke tala om att å bröndum näppeligen kan vara

l
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ett naturligt uttryck för tanken vid dörrstolparne. Skall bröndum

betyda dörrstolpar, synes å bröndum här knapt kunna öfversättas

annorlunda än på dörrstolparne, som onekligen blir en besynnerlig

tillhållsplats för den inkomne gästen.

Vi vilja föreslå följande tolkning. Bröndum med föregående

preposit. å tjänar till uttryck för det föremål, hvarpå frestandet

sins frama tänkes ske. Dat. pl. bröndum är att hänföra till brandr

i samma betydelse, som detta ord har i Håvam.57 (Brandr afbrandi

brenn, unz brunnin er) och Atlakv.41 (Hrattfyr hallar dyrr brandi

bruÖr heitum). Konstruktionen med preposit. á är af samma art

som i de vanliga uttrycken skera sik å knift (jmfr nysv. skära sig på

en knif); særa sik å vapni; Håvam. 151 ef mik særir pegn å rötum

rås viðar; Aldre Vestg. L. B. af sara malum I Værper maper a

manni sar; Kristn. S. 24 menn skeindust å våpnum stnum; Gripis

spå 50 å sifjungi mér eggjar rjóða; Reginsmål 3 ef peir höggvast

orÖum å m. fl. Ofversättningen af det förevarande stället blir då:

mycket brådt har den (egentl. mycket bråd är den) som skall fre

sta sin framgång (lycka) på bränder, d. v. s. den är bråd af sig

och sölar icke som försöker sig på (försöker att fatta i) eld

bränder. Detta uttryck, som i likhet med så många andra i

Håvam. synes egentligen utgöra ett gammalt ordspråk, kan antin

gen helt enkelt afse den påpasslighet, själsnärvaro och kvickhet i

vändningarna, som erfordras hos den hvilken har att bära eldbrän

der från ett ställe till ett annat (för att t. ex. uppgöra eld), eller

ock möjligen syfta på den i äldre tider vanliga användningen af eld

såsom läkemedel (&liggja undir eldi ok brenna sik» Yngre BjärköR.

6, 17; alåta brenna sik» Åldre BjärköR 133; eldr (tekr) við söttum

Håvam. 137; amun ek pik við bölvi brenna ganga» Guðr. kv.

II, 39)."

Grundbetydelsen af bråðr är icke hastig, snabb, utan het (jmfr

begreppsutvecklingen hos ital. tosto, fr. tót. = lat. tostus, partic. af

torreo). Med anspelning på rotsammanhanget mellan brandr och

bråór (jmfr betydelsen afisl. subst. neutr. brå), vb. bræða, tyska braten

m.m. samt lat. fer-vo, fre-tu-m, fur-vu-s, for-mu-s m. fl.) kunde

*) Det vore visserligen icke någon omöjlighet, att det s. k. eldprofvet

gifvit anledning till ordspråkets uppkomst. Att ordalierna utan alt tvif

vel förskrifva sig från den aflägsnaste forntid och äro af hedniskt ursprung,

se GRIMM Deutsche Rechtsalterthümer s. 908 o. följ. De olika arterna af

eldprof se s. 912 o. följ. Profvet med hett vatten (isl. ketilstak, fris.

ketelfang), som omtalas i Grågås, Frostatingslagen och Eiðsivatingslagens

Krist. R., skildras, som bekant är, redan i Gu r. kv. III.
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man därför i friare form återgifva det i fråga varande ordspråket

sålunda: själf är den mycket het af sig, som skall fresta sin lycka

på hvad hett är (på heta föremål). Stälda i sitt sammanhang med

det föregående uttrycka de förevarande orden, att den som kommer

på ett obekant ställe och vid inträdet misstänksamt blickar omkring

sig, för att utröna, om något försåt finnes mot honom anlagdt, är

ahet om öronen» och hastig af sig i sina rörelser – likasom den

hvilken fattar eldbränder i händerna –, innan han hunnit öfvertyga

sig om, att alt står rätt till och ingen öfverrumpling är att befara.

Med tanke på att elden icke är att leka med fruktar han att på

ett sådant ställe blifva abränd» för alt för stor djärfhet och han

vill derför vinna visshet, om évinir sitja å fleti fyrir»." En gif

mild och frikostig värd, som af den inträdande gästen mottagit frids

nom ett förekommande mottagande bespara gästen den fråga, som

denne eljest af naturliga skäl otåligt gör sig, nämligen hvar han

skall finna plats åt sig (hvar skal sitja sjd),* ty

mjök er bråðr

så er å bröndum skal

slns um freista frama

och gästen kan aldrig vara säker på att komma helskinnad undan,

förr än säte blifvit honom anvisadt. Att efter det sådant skett

bära våldsam hand på främlingen ansågs för en neslig gärning så

som alt för mycket stridande mot gästfrihetens fordringar.

Vi kunna icke anse det sakna all betydelse för denna förkla

ring af bröndum, att tankeförbindelsen mellan den 2:dra och 3:dje

versen finnes vara sådan, att denna senare börjas med

Elds er pörf

peims inner kominn

ok å kné kalinn.

Sedan den i det främmande huset ankomme gästens besök skildrats

såsom med vådor förenadt och en uppmaning stälts till honom att

möta alt hvad i hans väg kommer med samma försigtighet som han

umgås med den af handen fattade eldbranden, synes det nämligen

*) Jämför tankegången i Håvamål 51:

Eldi heitari

brennr með illum vinum

friðr fimm daga

O. S. W.

*) Jämför Vafbr. m. 9. (farpå i sess i sal) och 19 (farpå å bekk

jötuns) äfven som de hit hänförliga uttrycken i Lokasenna 7 och 8,
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vara helt naturligt, att en sådan tanke aflöses af en erinran om, att

elden och bränderna från husets härd dock kunna vara för främlin

gen mycket nyttiga ting, blott de användas till sitt rätta ändamål,

och att de särskildt i detta fall äro för en frusen vandrare oum

bärliga till uppvärmning af hans lemmar.

Håvamål 13:

Öminnis hegri heitir

så er yfir öldrum prumir

0. S. V.

Bilden öminnis hegri synes oss vara vald med särskild tanke på

Odins korpar Muninn och Huginn, hvadan uttrycket torde egent

ligen åsyfta, att den druckne råkar i klorna på en fågel, som är

af alldeles motsatt art mot Odins för visdom och klokhet kända

fåglar, hvilka just hade sitt namn efter den tanke- och förstånds

kraft, hvarmed de voro utrustade. Öfversättarne återgifva óminni

allmänt med glömska. I fall den gjorda anmärkningen har sin rik

tighet och óminnis hegri sålunda är att fatta såsom en motsats till

Muninn, torde åminni egentligen icke vara ett uttryck för bristande

minne, utan snarare utmärka bristande tankekraft, frånvaro af sans

och besinning, en uppfattning som stämmer väl öfver ens både med

de omedelbart följande orden

hann stelr geði guma

och med slutet af näst föregående vers

pvlat færa veit,

er fleira drekkr,

sins til geôs gumi.

Så väl minni som Muninn stå för öfrigt i slägtskap med gr. puév-og,

lat. men-ti- m. fl. ord af den indoeurop. roten man, som tjänar till

allmänt uttryck för olika arter af själens verksamhet,

Angående den senare halfversen

pess fugls fjöðrum

ek fjötraðr vark

i garði Gunnlaðar

se GRIMM (Myt. 1086) samt LüNINGs (s. 266) och SIMRocKs (s.

444 tredje uppl.) anmärkningar mot GRIMMs uppfattning. Stälda i

samband med den föregående halfversen tyckas dessa af Odin uttalade

ord öfver hufvud innebära: i Gunnlöds gård var jag – i motsats

mot förhållandet vid andra tillfällen, då jag har att förfoga öfver
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Huginn och Muninn – fjättrad af den fågelns fjädrar, d. v. s. den

betydelsefulla fågeln kretsade öfver mitt hufvud och liksom band

mig eller fjättrade hela min tankekraft genom sitt förtrollande skri.

Bekant är, att det mot fjäder formelt svarande gr. frvsgöv (i st. f.

nsv-go-v) likaledes kan användas i öfverflyttad bemärkelse i fråga

om augurium l. fågeltecken (nuovóv å§ i utöv avsgöv) – För jäm

förelse med den här behandlade versen af Håvamål må vi slutligen

påminna om Grimnismål 20:

Huginn ok Muninn

fljuga hverjan dag

jörmungrund yfir;

öumk ek of Huginn,

at hann aptr ne komit,

Pó sjåmk meirr um Munin.

Håvamål 32, 4–6:

Aldar róg

pat mun a vera,

- örir gestr við gest.

aOrir bør vel forstås som oerir med Rask; jvfr norsk øra hos J.

Aasen». Så BUGGE. GRUNDTVIG har i sin förra upplaga cod. re

gii läsart örir, men har med anledning af BUGGES anmärkning än

drat denna form till oerir i den senare upplagan. Intet skäl torde

dock finnas till en sådan ändring, då det utan tvifvel är samma

verb ora, som möter på icke mindre än fyra särskilda ställen i Östg.

Lagen. Detta fornsv. verb öfverensstämmer så väl till betydelse som

konstruktion (&sum han orar vib> Dr.B. VII, 1; gora vib fæprinis

frændrina» Dr.B. VII, 2) med det förevarande isl. verbet. Skiljak

tigheten i presensböjning mellan det isl. och fsv. verbet (órir och orar)

kan icke vara af minsta betydenhet, då inom isländskan själf träf

fas sådana dubbelformer som sparir och sparar, varir och varar

m. fl. Det fsv. ora tjänar till uttryck för öfvande af hvarjehanda

fientligheter, som framkallades af en på blodshämden sig grundande,

i arf gående förbittrad och upphetsad sinnesstämning vissa slägter

emellan. Ordet öfversättes af SCHLYTER med &söka tillfälle eller

äga rätt att hämnas en slägtings dråp». Icke blott i ÖstgLagen,

utan äfven i Upl.Lagen förekommer dess utom subst. oran, afäjd,

blodshämd, förhållandet emellan blodshämnaren och den på hvil

ken han äger hämnas.» I den förra lagen jämväl sammansättningen
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oranbot, dböter som af dråpares slägtingar erlades till den dräpnes».

Se SCHLYTERs gloss. till Ostg.Lagen och Upl.Lagen. HoLTZMANNS

uppgift (s. 99) &ora, infestum esse, kommt sonst nicht vor» tål så

ledes vid en rättelse. Men äfven om detta verb ora icke hade an

träffats på annat ställe i den gamla nordiska literaturen än Håvam.

32, anse vi en sådan ändring som den af GRUNDTvIG vidtagna

(oerir) hafva sina betänkligheter med sig. Ordstammen är näm

ligen afgjordt år (jmfr isl. érar fem. pl. = norska orar hos I.AASEN;

isl. éraverk, örafer) m. fl. vid sidan af oerr, oera, oersl. m. fl.) och

ingenting är vanligare, än att dubbelformer med och utan omljud

förekomma på en gång jämte hvarandra vare sig i samma språk el

ler skilda grenar af en och samma språkfamilj. Bland de många

exempel, som i detta afseende finnas att välja på, vilja vi blott er

inra om möta och mota, böta och bota, fsv. öpa och opa (se t. ex.

Upl.Lagens gloss.), fsv. fylla och fulla; isl. styrma, brydda, ræna

och sv. storma, brodda, råna; d. kælve och kalve (isl. kelfa, sv.

riksspr. kalfva), d. trylle och sv. trolla, sv. rymma och d. rumme,

sv. skölja och isl. skola; sv. följa (isl. fylgja), sörja (syrgja), säga

(segja) och t. folgen, sorgen, sagen. Samma företeelse möter äfven

hos nomina, företrädesvis substantiven: isl. att och ått, sætt och sått,

boen och bón, isl. æðr och sv. åder, sv. tvätt och isl. pváttr, fsv.

tylft (sv. munart tölft) och tolft, sv. utskyld och skuld, sv. gyllen

(d. gylden) och t. golden, sv. yllen och d. ulden o. s. v.

Hávamål 33, 4–6:

Sitr ok snópir,

lætr sem sôlginn sé

ok kann fregna at få.

Den mellersta raden lætr sem sólginn så är af alla öfversättare orik

tigt tolkad, hvilket beror därpå, att ordet sólginn blifvit af dem

samtlige missförstådt. Hvarken BUGGE eller GRUNDTVIG hafva i

sina upplagor någon anmärkning om betydelsen af partic. formen

sólginn och rätta förståndet af den förevarande versraden. EGILs

soN öfversätter sôlginn med famelicus» och återger hela versraden

sålunda: &ostendit se famelicum esse”. Samma uppfattning har

också LüNING. Öfversättningarna stödja sig utan undantag på

EGILSSON, så vidt de utkommit efter det att EGILSSONS arbete blif

vit för allmänheten tillgängligt (alader mærke han er sulten» WIN

KEL HoRN; »måber af sult» MøLLER; slugen lader» GJESSING;
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&zeigt wie er hungrig sei» HoLTZMANN", o.s.v.). Oafsedt den verk

liga betydelsen af sôlginn kan man mot dessa oeh andra på samma

uppfattning sig stödjande öfversättningar af detta ställe göra den

välgrundade anmärkning, att uttrycket lætr sem med efterföljande

konjunkt. tydligen utvisar, att det är någonting overkligt och mot

det rätta förhållandet antaget, som här i tanken åsyftas. I Fornm.S.

VI, 337 är t. ex. lét sem væri öðr ok oerr ingalunda att öfversätta:

han visade, att han var rasande och förvirrad (eller huru rasande

och förvirrad han var), utan: han betedde sig, som om han vore

o. s. v. I samma afseende må vidare t. ex. jämföras Gripisspå 41:

på munt hvila,

hers oddviti

mærr, hjå meyju,

sem pin móðir sé. -

EGILSSONS öfversättning &ostendit se famelicum essex kan därför

icke vara ett uttryck af den mening, som de i fråga varande orden

rätteligen innehålla.

Nutidens nordiska munarter hafva ofta lämnat språkforskaren

oväntad hjälp. De hafva visat sig äga en förvånande förmåga att

sprida ljus öfver så väl fornspråk som nyare riksspråk, där dessa

varit i ett eller annat afseende höljda i mörker. Klaven till det

här afhandlade ställets rätta tydning är också otvifvelaktigt att hämta

från bygdemålen. I Vestergötland har författaren flere gånger hört

uttrycket sätta sig svulgen (jmfr äta sig mätt, springa sig varm,

köra sig fördärfvad, gå sig trött), hvilket säges om den som råkar

ut för missödet att få någonting fastsittande i svalget. Vanligen an

vändes detta uttryck om en som under hastig och glupsk förtäring

af mat sätter något i halsen på sig (t. ex. en köttbit). RIETz upp

tager i sin ordbok (s. 709) för Östergötl. svulgen, som har något

fastsittande i halsen» samt för Vestergötl. och Smål. svul(g)na,

&storkna, mista andan». &Svul(g)na utå räken» betyder enligt RIETz

att amista andan därigenom, att spottet fastnar i halsen». – Altså

innehåller detta ställe i Håvam., att den som icke ställer sig till

efterrättelse den i versens förra hälft gifna regeln om nödig omsorg

för egen förplägning kommer slutligen så utsvulten till ett gästfritt

härbärge, att han, när mat framsättes, endast sitter och gapar samt

lætr sem sólginn sé,

*) I anmärkningarna till Håvamål läses vidare hos HoLTzMANN asðlginn:

famelicus, von svelgja».
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d. v. s. beter sig"), som han vore svulgen (= hade fått någonting

fastsittande i svalget). Han tänkes nämligen då äta med sådan

glupskhet, att svalget aldrig är fritt, utan oupphörligt fyldt med

den föda, som intages, i följd hvaraf han

kann fregna at få

och skilnaden mellan honom och den som är nära att storkna med

anledning däraf, att han fått något i halsen, är så godt som ingen.

Håvamål 41, 1–3:

Våpnum ok våðum

skulu vinir gledjast,

pat er å sjálfum synst.

BUGGE och GRUNDTVIG lämna ingen upplysning om tolkningen af

den sista versraden. LüNING framställer tvänne förslag, men är

själf icke nöjd med någotdera, utan afslutar sin kommentar med

orden: &ich gäbe gern eine bessere erklärung». Mot LUNINGS för

klaring kunna också grundade anmärkningar göras, vare sig han

fattar å såsom verb eller såsom preposition. I förra fallet hade man

bort vänta pluralformen eigu i st. f. singul. å, och hvad den se

nare tydningen vidkommer, kan man invända, att å sjálfum omöj

ligen kan betyda ihm selbst (för honom själf). Med LüNINGs förut

sättning till utgångspunkt borde man då snarare återgifva å sjálfum

med på dem själfva (chvad som mest sticker i ögonen på dem själfva»),

hvilket uttryck kunde hafva sitt berättigande, då vapen och kläder

hafva sin plats på kroppen. Båda förklaringarna lida dess utom af

det felet, att betydelsen skön tillägges adjekt. synn. EGILssoN för

klarar: hæc (arma vestesque) in ipsis sunt maxime conspicua». Öf

versättarne följa dels EGILssoN och dels LüNING. I anmärkningarna

(s. 101) anför HoLTzMANN så väl EGILssoNs som LüNINGs sätt

att tolka texten, utan att bestämma sig för något af dem. – Oss

synes det naturligare att hänföra den neutrala singularformen pat till

hela den föregående satsen*) än att med EGILssoN tolka pat såsom

*) Eller må hända låter, som om – – – med hänsyftning på det i

halsen uppkommande ljudet. Låta har nämligen äfven i fornspråket be

tydelse af att gifva ljud ifrån sig. Jämför den mot denna betydelse hos

verbet svarande substantivformen läte.

*) Jämför i detta afseende BUGGEs yttrande i anm. till Lokasanna 36,

där subjektet till verbet i sista raden är att hämta från hela den sats,

som gått näst förut.
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hafvande afseende på pluralformerna våpnum ok våðum. I st. f. pat

er borde då gärna hafva stått han er*Vi öfversätta således: det

(näml. att vänner böra glädja hvarandra med vapen och Ikläder) är

mest uppenbart på en själf eller lättast att inse i fråga om en själf,

d. v. s. om man går till sig själf(ty då vet man, huru glad man

blir öfver sådana skänker). Den egentliga och vanligaste betydelsen

af adjekt synn är också ögonskenlig, som man kan * och öfvertyga

*9." />~~~~ 19718 gång! Hoo 4,4%20 394 att tagginb 1 aug 20

bout 6115t H1? Buttito: 116 i H-välja! * .5352 *** ***

.hto 21191x21

B*** ** ** ** ****Håvamål 107, 1–2%" >{{#1 it (14

1b， 113 - 62 uto-u- * i 13 Vet keypts litär * ****** ** ****övts

11) fold**he "ck vet nötit." \~ 1 4 x 11 ju Glob 2119

* 1: (Svårigheten att tyda detta ställe ligger som bekant i ordet

litär. Bööög yttrar (555). Alle förklaringer af det ålnindelige ord

litr synes tvungne Egilsson forstår litär som sideförm til lutar,

hlutär; dette er uantägéligt, men måske tar vi andre lutär». Vidare

"omhämner BuggE PETERsENs och LUNINGs ändringsförslag liðår,
tänkt såsom genit är ett maskul libr, dryck, hvaremot han dock

med rätta anmärker, att det afsedda nördiska ordet heter li

öch är neutr. likasön de motsvarande formerna i förnsaxiska
och förnhögtyskan. "Efter "det ått"BögöE utgifvit sin edda

upplaga,%han i Arbagerför Nordisk oläkyndighed 1869(&#fter"

###gare af Saidar edda" s # å"nyo upptå

git till behandling det i fråga vårande stället och såsom resultat

är undersökningen framstält den mening, att litar bör anses stå i

stället för lår." Med anledning häraf har GRUNorvig i sin än

dra upplaga försett litarÄ anmärk

ningarna s 210 öfver Hávamál 107 upplysningsvis meddelat, att han

i% med# tolkar stället***
heft ek hotit velkev ts (d ar):w" 6,111111114; 51% ", 1-1 }}.

***#n. deutsche Philologie I, 413:

&ich "habe går wohl "Vortheil gehabt von meiner Verwandlung (in

eine"Schlange), vön meiner wohlerworbenen Gestalt», men BUGGE

invänder häremot med alt skäl: &jeg skönner ikke, hvorfedes Odens

forvandling til en orm kan kaldes velkeyptr»WSIMRoCKs tolkning

aSchlauer Verwandlungen Fruchtderwarb-ich» grundare sig på samma

uppfattning af litar… Så väl WINKEL HoRNs som MøLLERs tyd

ming utgår ifrån förutsättningen "af" textens ändring från litar till

llbar (eller rättare lôs), HJoRT öfversätter: 1611481 i 10^****

2
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Vel monne jeg veltjent

stilling nytte,

och AFZELIUS ännu friare:

Dyrköpta sången

väl har jag njutit.

LüNING (s. 282) och HoLTzMANN (s. 79 och 115) återgifva litar

såsom genit. af det vanliga subst. litr, färg, utseende, skönhet, ehuru

de anse tydningen mycket osäker och därför äfven förslagsvis fram

hålla andra sätt, på hvilka man sökt att komma till rätta med

textens ord.

En hittills fullkomligt förbisedd omständighet synes oss vara

afgörande med afseende å rätta tolkningen af det såsom så svårtydt

ansedda uttrycket vel keypts litar. Har uppmärksamheten blott en

gång blifvit riktad på, hvad vi härmed åsyfta, tro vi, att de af

BUGGE framhållna betänkligheterna mot hvarje förklaring af litar

ur &det almindelige ord litr» skola förlora sitt fäste. Framställnin

gen af episoden om Odins färd till Suttung och förvärfvandet af

skaldemjödet med tillhjälp af Suttungs dotter Gunnlöd (v. 104–110)

är från början till slut hållen i en ton, som ger till känna, att

Odin tänkts såsom en förälskad friare, hvilken, efter att lyckligt

hafva öfvervunnit alla de på giljarfärden mötande hindren, slutligen

kommer i besittning af sin brud och med henne firar högtidligt bröl

lop i jätten Suttungs salar. Det finnes efter vår uppfattning ett

mycket rikare innehåll i de nämda versarna, än man varit van att

i dem se, och hela skildringen är långt mer poetisk, liflig och må

lande, än den hittills synes hafva uppfattats. Den nyss påpekade

bilden framlyser i skildringen af hvarje särskild biomständighet af

denna tilldragelse i Odins lif och uttrycken äro med synnerlig om

sorg valda, för att stilen måtte alt igenom behålla den från början

antagna karaktären.

Efter denna allmänna antydan vilja vi skrida till närmare be

lysning af hvad i det nu sagda innehålles och påpeka alla de sär

skilda uttryck, genom hvilka i den poetiska berättelsen anspelningar

göras på den äktenskapliga föreningen mellan Odin och jättedottern.

Sådana uttryck äro i vår tanke:

1:o Vel keypts litar.

Litar utgör en poetisk omskrifning för Gunnlöd och epitetet

keypts finner sin förklaring af sådana uttryck som kona l. mey mundi

(gulli) keypt, kaupa sér konu, bruðkaup o. s. v. Det såsom be

stämningsord framför keypts stående vel motsvaras tydligen af vel
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framför notit, hvadan en viss likformighet i uttryck förefinnes mellan

den första och andra versraden. Öfversättningen blir då:

Af den lyckligt (i en lycklig stund) äktade" skönheten

har jag lyckligt (till min lycka, med lycklig utgång) njutit.

För närmare belysning af den betydelse, som här tillkommer litar,

må sammanställning göras å ena sidan med Håvamål 93 (dostfagrir

litir», genom sin fägring intagande utseenden (ansigten, skönheter),

samt å den andra med Gripisspå 27 aFljóð er at Heimis fagrt ålitum»,

28 apótt mær sé fögråliti», 29 fögråliti föstra Heimis». Hvad

som i Håvamål 93 kallas (lost)fagrir litir, betecknar alldeles det

samma, som med användning af den senare sångens uttryckssätt

skulle hafva nämts meyjar fagrar ålitum l. åliti. Ordet ansigte,

som till bildningssätt och grundbetydelse stämmer på det närmaste

öfver ens med anlete, hvars senare sammansättningsdel är etymolo

giskt beslägtad med litr och ålit, kan också enligt det nu varande

språkbruket användas till betecknande af en person, så att t. ex.

uttrycket gett vackert ansigtex får göra tjänst för t. ex. en kvinna,

som har ett vackert ansigte. Det i alla afseenden fullkomligt ana

loga grek. agogaonov betecknar äfven så väl person som ansigte.

2:o v. 108, 4–6: ef ek Gunnlaóar ne nytak,

ennar góðrar konu,

peirrar er lögdumk arm yfir.

Af dessa rader är hvarje utläggning för vårt ofvan angifna syfte öf

verflödig. Här må endast anmärkas, att en sammanställning af denna

text med

vel keypts litar

heft ek vel notit

bör leda till uteslutande af all tanke på, att med litar i v. 107 me

nas någonting annat än med Gunnlaðar i v. 108.

3:o v. 109, 1: Orden ens hindra dags (den följande dagen, näm

ligen efter det att Odin och Gunnlöd först hade delat bädd med

hvarandra), hvilka stå i omedelbart sammanhang med de sista ra

derna i v. 108, synas oss så mycket mer innehålla en afgjord hän

syftning på den mellan Odin och Gunnlöd aftonen förut ingångna

äktenskapliga förbindelsen, som de vid närmare påseende befinnas

utgöra en rättslig äktenskapsterm. Vi erinra om den specialbety

delse af dagen efter giftarkvällen eller äktenskapsaftalets ingående

(således sannandagen» af bröllopsfesten), som hindradagher alltid

har i våra landskapslagar (se t. ex. SCHLYTERs glossar till Vestg.

*) Eller förvärfvade, till min egen vordna.
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Lagen, Östg.Lagen och UplLagen"), äfven som om den rättsliga be

tydelsen af den i de gamla lagarna ofta omtalade hindradaghsgæf,

hvilken ämnu fortlefver i vår tids morgongåfva. Aktenskapet an

sågs som bekant ej fullbordadt förr, än de nygifta kommit &bapi a

en bulster ok ena bleo» (jämför slutet af v. 108), och det var dagen

därefter eller i den s.k. händradagen, som mannen gaft sin hustru

hindradaghsgaf eller, såsom denna gåfva omväxlande i lagarna äf

ven kallas, morghongæf Anledningen till båda benämningarna fram

står tydligt i Upl.Lagen AErfp.B. fl.4: a Hindra days um morghin ha

agher bonde husfru sina hepra ok hænni morghongaf yiwan Detta

lagstadgande inledes med hindra dags i samma adverbiela mening,

som tillkommer detta uttryck, där det står i spetsen af v. I09jutaf

Håvamål. jaj 8d 1910.41412 - 4 11 ori"… * 1162-2010 lid #1 40

- 4:o v. 109, 2–43" i gångu hrimpursar ** ** ** ** ***
** *** ** ** *** ** Háva råôs at fregna i, 1 i ri:12 "i 14-1.

/* * 14 .… *** ** ** ** o. s. v. i 25% i 16 att 46742

Öfversättarne fatta här råÖs antingen i betydelse af råd (consilium)

eller tillstånd, lefnadsläge, öde. Att den först nämda tolkningen

är afgjordt oriktig, torde medgifvas af en hvar, som ägnar någon

särskild uppmärksamhet åt detta ställe samt betraktar det i dess

sammanhang med det föregående och efterföljande. Men äfven det

senare tydningssättet anse vi härröra från en uppfattning, som ej

fullt genomträngt innehållet. EGILssoN öfversätter fregna Håva råós:

&de conditione Odinis (quid eo factum sit) suseitari» och han följes

af en stor del öfversättare. HoLTzMANN har i själfva texten (s.79)

azu fragen um Rath bei Håvi» (med ett i noten tillagdt alternatift

förslag asich nach Odin zu erkundigen»), men talar i kommentaren

(s. 116) endast om den ena tolkningen: &Háva råÖs at fregna, sich

nach Odins Schicksal zu erkundigen (Egilsson, Lüning)». Enligt

vår mening har man att här fatta råôs i en af hela sammanhanget

fordrad inskränktare bemärkelse, som eljest tillkömmer detta ord så

väl i eddasånger som flerstädes annars i den gamla literaturen. Ut
*

=ull u_f 10 sitt: "ti 1941 i 42 %t " …" ** ** ** ** nu **

") ordet kan "döck icke förklaras i enlighet med schivreis antagande

(Vestg.Lagens glossar s. 421) af hin annar dagher." Hindri är tydligen

en i gammal komparativform af pronomen hinn hin hitt (jämför i latinet

*ulter, ei-ter, ul-ter-ior, cister-ior af pronominalstammarna ul-, ci-), motsva

rad i tyskan af hinter och i engelskan af hinder samt, primitiv i förhål"

lande till det svenska subst hinder, och verb hindra, vara sig nu, att d.
ljudet är att anse såsom rent fonetiskt i analogi med d i min-d-re eller

såsom hörande till själfva komparativbildningen (= lat. -ter, grek. -regor,
sskr. -taras). i i ** ** ** *** *** *** ** i * 14 % ,*** * * * * *** *
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trycket råð synes oss vara med flittvaldt, för att utgöra en fortsatt

anspelning på den egendomhga rol, som Odin har att utföra i denna

kärlekshistoria. En jämförelse med Gripisspå45: " + d "** **

**** ** *** – – – –/–111 hia 6 % i artin 11zz 160

** *** *------- " " " 'inbitedtot

- " " *** ** *** antú Guðrúnu * \\ \ \ \\ 0 0 \\ \ \\ 0 & v

góðra råða -"… ****** .1061 i 112 6414-1

samt Brot af Sig. kviða 3: *** ** ** ***\ *, 0 o.d.

fyrman hon Guðrúnu \
- * www\ góðra råða på \vÄv wvå

torde ägna sig väl, för att gifva en riktig föreställning om, hvad

här menas med Håva råÖs. "Att på detta ställe öfversätta råd med

tillstånd, öde i allmänhet vore i vår tanke att gifva ordet en för

vidsträkt tydning. Vi anse det här vara ett uttryck för det äkten

skapliga" eller gifta tillståndet, hvadan rimtursarne således gingo att

spörja efter Odins tillstånd såsom nyvorden äkta man eller med

andra ord ville erfara den slutliga utgången af hans/äfventyrliga

giljarefärd (göra sig underrättade om, huru det utfallit med Odins

tilltänkta sparti»). Angående den ofta förekommande användningen

af refó (så väl singul som plural) i sådan bemärkelse se CLEASBY

VIGFUssoN s. 485 och/ FRITzNER s. 501 (ritö 9). Jämför också

FRITZNER s. 502 ordet råðahagr. I Vestergötland har författaren

hört råd användas i sådan ställning som apigan har nu fått råd»,

d. v. s. fått friare eller fästman (RIETz upptager ingen sådan be

märkelse för råd). Likaså partic.) rådd i samma betydelse som

häfdad, lägråd. Jämför RIETz s. 547 rå 2.0 slºtö"tisi tobbt "a"

"Beträffande den begreppsutveckling, som försiggått hos subst:

råô, då den här angifna specialbetydelsen utbildats ur ordets allmän

nare bemärkelse, kan hänvisning göras till tvänne upplysande ställen

i Alvissmål, nämligen v-4:dein-o" 4 i tv， wwwW wÄv E6iv 4

- divt bö*** *** Ek mun bregða, "1"t *hr (111151 i toj, i, i 6

pvlat ek bruðar vi 2 ritniv 4 it 1104 - 15 1/10

inut- /) ** ** flest um råð sem faðir är öl \\wvwv 1911

samt v. 5: ~~ 111 15 vid titt fro-"tro" i 1941 i 12 16 117 14 jtin" +&

1 i / Azift i 21. 12 i Hvat er patrekka, i " i tro ilu (31 juni 1514,

~~~~ d") \\wwz Zozzer {{rdóum telst & 4 8 p/11 2040,1 %

- - s* ****k tid *fjóðs ens fagrglóa?" i 6 111,2 liv oiof1114 16:14

~ Den hos fråÖH inneboende allmänna "betydelsent af makt och

myndighet, rätt att råda öfver någon eller något, finner här sin sär

skilda tillämpning med afseende är giftomannens myndighet öfver den

giftasvuxna flickan (jämför ock det vanliga uttrycket aráða giptingu
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konu»). Så snart kvinnan lämnat sitt fädernehem, öfvergick detta

slags råô till hennes make, som erhöll s. k. &husbondevälde>. Det

är därför helt naturligt, att i andra fall råó användes med särskild

hänsyftning på den äkta mannens rätt att afgöra och bestämma

i förhållande till hustrun och familjen (jämför grundbetydelsen af

tyska Heirath och verheirathen) och sålunda äfven kommer att be

teckna gift tillstånd, äktenskaplig ställning.

5:o v. 110, 1–3. Baugeið Öðinn

hygg ek at unnit hafi,

hvat skal hans trygðum trúa?

Orden baugeið och trygðum gifva till känna, att Odin svurit Gunn

löd trohetsed, vare sig nu denna är att fatta såsom en giftermåls

förbindelsen förberedande fästnings- och trolofningsed eller såsom en

högtidlig utfästelse om en äkta förening. Hvad särskildt vidkom–

mer uttrycket baugeið, kunna vi jämföra de från den gamla prosai

ska literaturen välbekanta vinna eið at baugi, vinna eið at stallahring,

äfven som Atlakviða v. 30: eiða svarða –––– at hringi Ullar.

Om betydelsen af en sådan ed se för öfrigt R. KEYSER Nordmændenes

Religionsforfatning i Hedendommen (i Samlede Afhandlinger Kri

stiania 1868 s. 344 o. följ.), SvEND GRUNDTvIG Om de Gotiske

Folks Våbened København 1871 s. 46, O. VIG Norges Sagnhistorie

Kristiania 1857 s. 193, 194.

6:o v. 1 10, 4–6: Suttung svikinn

hann lét sumbli frå

ok groetta GunnlöÖu.

Dessa rader jämförda med de näst föregående utvisa, att Odin gjort

sig skyldig till, hvad i Sigrdrifumål v. 23 kallas trygórof, och att han

sålunda rent af framstått såsom eiðrofa. Se Helreið Brynhildar

v. 5 och Brot af Sig. kviða v. 16. Jämför dess utom Brot af Sig.

kviða sviku hann i trygô i det prosaiska slutstycket. Odin besvek

så väl den tillämnade jättesvärfadern som dottern Gunnlöd, hvilken,

om än så kort, fick gälla såsom hans brud.

Ordet sumbl förekommer icke blott i bemärkelsen dryck (Alvissmål

34 samt på ett par ställen i Snorra-eddan, hvarom se EGILssoN)

utan ännu vanligare i betydelse af dryckesgille, festligt lag (Hymiskviða

2; Lokasenna 3, 4, 7, 8, 65. Se vidare EGILssoN sumbl och suml).

Man kunde väl sätta i fråga, huru vida icke sumbl här kunde tagas

i tvefaldig bemärkelse och hela uttrycket vore med afsigt valdt så,

att betydelsen icke skulle vara till fullo begränsad och bestämd. En

sådan sväfvande framställning, som kan gifva anledning till dub

beltydning eller ordlek, möter flerstädes i de gamla eddasångerna.
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Stället kunde antingen öfversättas: Suttung lämnade han bedragen

på drycken och Gunnlöd dränkt i tårar (förgråten), eller: Suttung

släpte han (S.lät han gå) bedragen ifrån kalaset (bröllopsgillet) och

Gunnlöd o. s. v.: d. v. s. slutet af altsammans blef, att S. fick gå

bedragen ifrån kalaset o. s. v.

De första tre raderna af v. 105:

Gunnlöð mér um gaf

gullnum stóli å

drykk ins dyra mjaðar

och de sista af v. 104:

mörgum orðum

mælta ek i minn frama

# Suttungs sölum

tyda också på, att den till Suttungs boning ankomne Odin icke allenast

behandlats såsom hedersgäst och såsom sådan fått plats sig anvisad

i det gyllene högsätet, där han satt och drack midt emot värden,

utan äfven under pågående dryckeslag (där de rimtursar, hvilka en

ligt v. 109 gingo xens hindra dags» till Odins hall & Háva råôs at

fregna», torde hafva varit närvarande antingen såsom gäster eller

såsom tillhörande Suttungs husfolk), då samspråk uppstod med de

öfriga till städes varande, begagnade hvarje sig erbjudande tillfälle

att väl lägga sina ord, för att därmed främja sin sak (i minn frama).

Naturligtvis lade Odin här icke minst an på Gunnlöd själf, hvars

hjärta han snart eröfrade genom fagert tal. Förbindelsen dem emel

lan blef aftalad och till och med högtidligen befäst genom baugeið

och trygd (v. 110). Man drack högtiden till ära (jämför uttrycken

drekka bråÖhlaup l. bruðkaup), och därvid tyckes det hafva gått så

förnämligt till, att den dryck, som vid festens firande räktes den på

alt sätt ärade brudgummen, utgjordes af ingenting mer eller mindre

än själfva skaldemjödet. Det var också just, för att komma i be

sittning af detta, som Odin uppträdde såsom friare till jättedottern

och lät högtidligen fira sin förening med henne. Under andra om

ständigheter hade det sannolikt inträffat, att en så dyrbar dryck

(jämför v. 105, 3 samt 140, 4–5 drykk ins dyra mjaðar) icke hade

blifvit erbjuden åt den ankomne gästen, utan att denne fått nöja

sig med en ringare mjödsort.

Vi finna här ett fullständigt motstycke till den i prymskviða

framstälda myten om Tors färd till Jättehem. I likhet med Tor be

gifver sig Odin af till jättarnes verld, för att där uppsöka och sätta

sig i besittning af ett för honom och alla gudarne öfver måttan vig
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tigt ting. "Målet för Odins färd är skaldemjödet, som är att lik

ställa med hammaren i den förra myten. För att nå sitt mål, ber

gagnar han sig på samma sätt som Tor (af listén att träda i äkta

förbindelse med jätteafkomman. i Under det att Tor spelar rolen af

brud, uppträder emellertid Odin här såsom brudgum. Till festens

firande och den äkta förbindelsens beseglande frambäres här skalde

mjödet och där hammaren. Båda gudarnevsätta sig i besittning af

det efterlängtade föremålet, hvars framlockande just varit målet för

deras sträfvan och dent på förhandviberäknade slutscenen i deras

utomordentliga uppträdande. Tillfälle till jämförelse erbjuder sig äf

ven mellan det snöpliga slut på den efterhängsna jättekvinnans en

trägenhet, hvars skildring bildar afslutningen af prymskviða (v.32):
hön skell um hlaut \ \ \

killinga,”
*.*.**l 1, … *** **100" %Är " a i " … ** ** ** **

i var vi 1014 fyr hringå fjöld ~~~~" #11 i ? - ****

samt framställningen af Gunnlöds sorgliga öde i Håvamål (v. 105):
** ** ** ** ** ** *** "Ill ið fölå "i" **** ** *** *** att vi t.71

* * - - - ! gjo ~" -> "sv" w 111, t.0! -- … "

* ** **\ " " låt ek hana eptir hafa *
1911. 1-, 21:a 110 2 11 % (1 1142 o. s. v." 14 "1, , ， , , , …! *** ~~~~v.

och v. 110:""" 11 ut "tv- vi ( !, 1-111 1111 1 ** ** **}}it "o"-1 -

-1 ….!!! * *** *** *** *** hann låt –– fot e + ~~},1,1- i vi t.

\v av sv www.v) ** *** - i roettå Gunnlöðu." *, *** *** ** ** ***

"I fråga om den här berörda föreningen mellan gudarnes och jät

tarnes slägt må för öfrigt erinras om NjördsÄ med Skade,
Freys med Gerö m. fl. "!!* ** ** ** *** ** ** ** ** *** ** ** *** i

"* Myten om Odins färd till Suttung för anskaffande åt skalde

mjödet finnes äfven omtalad i Snorra-eddan (Bragaroeður 57,58), där

den är klädd i prosaisk form och vida utförligare främstäld, än
fallet kan vara i dessa få versar af Håvämål. Det synes oss emel

lertid afgjordt, att den korta och raska skildringen på förevarande
ställe i Håvamål bär i flere afseenden" rägeln af att våra mera ur

sprunglig" och oförfalskad än Snorra-eddans framställning." Den se

hare vet ingenting om Odins baget" och trygö samt Gunnlödsbittra

sorg och tälar icke häller om, huru rimtärsarne ens hindra dags
gingo"Háva råÖs at" fregna m. m." Enligt den prosaiska framställ

ningen i Snorra-eddan för Bölverkr», så snart han kommit in ge

nom bärget, spartil sem Gunnlöô var», utan att någonsin uppsöka

Suttungh själf och hela Odins ärende blef i all hemlighet afhand

ladt mellan Odin och Gunnlöd allena, hvaremot Håvamål låter Odin

uppsöka jättefadernt (senn aldna jötun ek sótta») och helt oförtäkt
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uppträda at Suttungs sölum», där han genom sin visdom i ord och

handling slutligen bragte det därhän, att Gunnlöd gaf honom agullnum

stóli å drykk ens dyra mjaðar».

Vi anse, att den i fråga varande myten, som flyktigt beröres

äfven i Håvamål v. 13, 14 och 140 samt i Sigrdrifumål v. 18, genom

här företagna analys icke allenast vinner en rikare belysning, än

förhållandet förut varit, utan äfven framställer sig i större ur

sprunglighet.

Redan i v. 105 säger Odin om Gunnlöd:

Ill iðgjöld -

lét ek hana eptir hafa

sins ins heila hugar

sins ins svåra sefa

och härmed öfverensstämmer på det närmaste slutet af v. 110: hann

lét groetta Gunnlöðu. Verbet groeta tjänar på flere andra ställen

till uttryck för den sorg och bedröfvelse, som förlusten af make el

ler trolofvad framkallar hos en kvinna. Jämför t. ex. Helgakv.

Hund.bana II, 30:

pvtat ek heft nauðigr

nipti groetta

och Lokasenna 37:

mey hann ne groettir

ne manns konu.

Se vidare EGILssoN s. 270 och jämför RIETz s. 218 gröta samt

AASEN s. 250 grøta.

För att än vidare i någon mån stödja vår tolkning af ofvan

granskade ställen i Håvamål samt därmed sammanhängande utläggning

af Gunnlödsmyten, vilja vi till sist hänvisa till Gripisspå, där fram

ställningen af Sigurds besök hos Heime och frieri till Brynhild ifrån

och med v. 27 i flere väsentliga stycken påminner om Håvamål

107–110 samt många uttryck äro i det närmaste de samma som på

sist nämda ställe. De här afsedda berörings- och jämförelsepunk

terna kunna på följande sätt åskådliggöras:
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Håvamål

107, 1: Vel keypts litar

108, 5: ennar gööu konu

108, 6 peirrar er lögðumk arm

yfir.

109, 3: Háva rå&s.

109, 5: at Bölverki peir spurðu.

110, 1–3. Baugeið unnit. Trygðum. |

110, 4–6:

Suttung hann lét svikinn

ok groetta Gunnlöðu.

Gripisspå

27: fjóð fagrt ålitum

28 mær fögr åliti

29: fögråliti

30: mey mundi kaupa – – – ina

fögru*.

42: góða kvån

41: på munt hvila

hjå meyju.

42: póat haft prjár nætr

pegns bráðr hjå mér

snarlynd sofit.

45: góðra råða.

40: våndr munk heitinn.

31 och 37: eiða vinna.

46: svarna eiða.

39: fastna pér

föstru Heimis.

33: på verðr fyr svikum.

31: (eiða vinna), få halda.

32: geÖleysi. Við mey

målum slita.

46: (svarna eiða), enga efnda.

46: at på eigi vel

eiðum fyrmdir.

*) Sammanställningen af här anförda uttryck från fyra i rad följande

versar af Gripisspå torde utvisa, att öfvergången från uttrycket kaupa

mey fagra åliti l. ålitum till kaupa (fagran) lit (d. v. s. köpa fagerheten,

skönheten själf i st. f. mön med det fagra utseendet) icke kan anses stå

oförmedlad i literaturen,
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Såsom afslutning af våra här gjorda försök till ytterligare be

lysning och utläggning af det egentliga innehållet utaf framställnin

gen i Håvamål 104–110 om Gunnlödsmyten vilja vi nu till be

handling upptaga frågan om sammanhanget mellan den med v. 104

begynnande berättelsen och närmast föregående versar. LUNING,

MÖBIUS m. fl. utgifvare af eddan sätta ett större skiljestreck mel

lan versarna 103 och I04, för att därigenom gifva till känna, att

en själfständig och mera fristående afdelning af Håvamål här vid

tager. BUGGE anmärker s. 55 (i noten till v. 104): &R (d. v. s.

cod. regius) betegner ikke, at et myt afsnit begynder med dette

vers» och har därför äfven uteslutit det i fråga varande strecket.

Oss synes det så mycket tydligare, att intet sådant åtskiljande tec

ken bör ifrågakomma, som tvärt om v. 104 och följande versar stå

i närmaste förbindelse med, hvad föregående versar innehålla. Hela

berättelsen om Odins besök hos Suttung och frieri till Gunnlöd har

påtagligen framkallats af vissa allmänna yttranden i v. 103. Det

heter nämligen där i slutraderna:

fimbulfambi heitir

så er fått kann segja,

pat er ósnotrs aðal

och det är just dessa ord, som gifvit Odin anledning att i v. 104

kasta sig in på tal om besöket hos Suttung, hvarom han säger:

Enn aldna jötun ek sótta,

nú em ek aptrum kominn,

fått gat ek pegjandi par.

Den sista af dessa rader har till uppgift att närmare belysa och

ådagalägga riktigheten af, hvad som utsagts i de trenne rader, med

hvilka v. 103 afslutas. Tankegången är tydligen denna: jag har

nyss sagt fimbulfambi heitir o. s. v.» och att detta mitt yttrande

har sin riktighet, vill jag bevisa genom att omtala en episod ur mitt

eget händelserika lif. Jag var nämligen en gång på besök hos den

väldige jätten och föga vann jag med tystnad där», d. v. s. föga

hade jag uträttat, om jag där suttit som en afimbulfambi» och mol

tegat. Jag hade då illa uträttat mitt kinkiga och äfventyrliga upp

drag och visserligen icke kommit lyckligt till baka (&nå em ek aptr

um kominn»), långt mindre varit i besittning af det dyrbara skalde

mjödet. Hvad jag nyss yttrade om nyttan af att vara &sviðr um

sik» (omtänksam, klokt beräknande) och amålugr» (talför. Jämför

vishetsregeln i v. 63) samt att &opt góðs geta» (ofta leda in talet

på, hvad angenämt är), fann också sin tillämpning at Suttungs sölum»,

ty där mörgum orðum mælta ek i minn frama (det var just däri
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genom, att jag talade mycket och förstod att lägga mina ord, som

jag kunde främja min sak). Hela denna episod står således just

här på sin rätta plats och är att förbinda med det föregående på

alldeles samma sätt som berättelsen om äfventyret med Billings mö

på sitt ställe. Versen 96 börjar nämligen:

pat ek på reynda,

er ek i reyri sat

O. S. V.

och är således jämte de följande versarna ämnad till ett upplysande

exempel på riktigheten af den vishetsregel, som Odin förut uttalat.

I samma afseende kunna vi för öfrigt jämföra tankeförbindelsen och

sammanhanget mellan berättelsen i v. 13 och 14 samt den i v. 12

innehållna allmänna utsagan.

Hårbarösjöö 18, 3:

ok væta ögur minn.

För de från olika håll framstälda förslagen till ändring af det oför

stådda ordet ögur redogör HoLTzMANN s.232. BUGGES skarpsinniga

gissning dögurð (upptagen af GRUNDTvIG) är utan all jämförelse

den mest beaktansvärda. Stället synes oss dock kunna godt förkla

ras utan ändring af handskriftens ögur. Enligt BUGGE är detta

ord &ellers ukjendt», men, så vidt vi kunna förstå, förekommer det

på ännu ett annat ställe i eddan nämligen Völkv.41 i sammansätt

ningen ögurstund. Den germ. ordroten ag = indoeurop. agh, gr. åx

(eller med nasalljud dyx, motsvarad af den germ. formen ang), har

till hufvudbetydelse klämma, prässa, trycka. Däraf i skilda indo

europeiska språk en mängd ordbildningar, som ntmärka tryck, börda

dels i yttre, fysisk mening, dels ock i inre, andlig (= beklämning,

ängslan, fruktan). Enligt vår mening är ögur i sammansättningen

ögurstund att fatta i den senare betydelsen, under det att den mera

ursprungliga fysiska bemärkelsen tyngd, börda tillkommer ordet i

Hårb.lj. Ögur minn utmärker således min börda, hvad jag har

att bära på, ett uttryck som finner sin förklariug af v. 3

meis heft ek å baki,

verðra matrinn betri o. s. v.

till jämförelse hvarmed dess utom må erinras om Håvam. 11

Byröi betri

berrat maðr brautu at,
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vegnest verra

vegra hann velli at,

62707ð – ––––

Till betydelsen motsvaras ögur i Völkv. 41 af gr. åx-og, men i

Hårb.lj 13 af den med 3 vidare utbildade formen äx-3-oc. I for

melt afseende åter äger motsvarighet rum mellan åx-og (= mesog.

ag-is) och det neutrala isl. ög-r, (märk äfven den nasalerade neutral

formen ang-r), hvars r-ljud uppkommit af ett gammalt s (jmfr isl.

hat-r = mesog. hat-is; isl. rökk-r = mesog riq-is, sskr. rag-as).

Angående den i fråga varande ordroten och dess många afledningar

se för öfrigt CURTIUS Grundzüge der Griechischen Etymologie Leip

zig 1869 s. 180. Ordet ögur-r (maskul.) kommer med sitt suffix-ra

nära den där afhandlade ordformen åx-gu. R-suffix ingår dessutom

i äx-9-ga och éz-9-gó-g, hvilka dock icke uppstått omedelbart aford

roten, utan närmast stödja sig vid förmedlande former åx-3-0, Sy-9-og

(jmfr åx-3-oc). De med l-ljud utbildade mesog. ordformerna ag-l-s,

ag-l-u-s, ag-l-0 m. fl. förhålla sig, hvad l-suffixet vidkommer, till

ög-ur- (ög-ra-) = isl. fet-il-l (tyska Fess-el): isl. fjöt-ur-r = isl.

pin-ul-l: isl. pin-ur-r = sv. munart. mass-el (RIETz 433; däraf

mäss-ling): t. Mas-er (jmfr isl. mös-ur-r, sv. mas-ur) = isl. af-l:

mesog. ab-r-s = gr. frut-åo-v: True-göv (jmfr sv. fjäd-er) = lat. sel-la

(i st. f. sed-la): gr. éd-go (jmfr fsv. femin. sæt-er). – Med använd

ning af l-suffix har dess utom af samma ordrot bildats isl. å-l, band,

rem, i st. f. ag-l (likasom pvå-l i s. f. pvag-l m. fl.), hvarmed kan

jämföras gr. dyx-övn, som innehåller ännu ett annat suffix. Se

FICK Vergleichendes Wörterbuch der indogerm. Sprachen Göttingen

1871 s. 924.

Hymiskviða 2, 7–8:

/

på skalt åsum

opt sumbl göra.

Hávamål 33, 1–2:

Årliga verðar

skyli maðr opt få.

I ordböckerna angifves ingen annan betydelse för opt än ofta.

För en hvar torde det dock vara klart nog, att denna betydelse
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lämnar en ganska otillfredsställande mening i de nu anförda vers

raderna. Öfversättarne återgifva visserligen opt här tämligen all

mänt med ofta, men att god mening därigenom icke vinnes, synes

hafva funnit sitt uttryck i det förhållande, att en och annan tolkare

rent af förbigår opt på det senare stället (så SIMRocK, AFzELIUs,

WINKEL HoRN), men på det förra åter gifver en mer än lofligt fri

öfversättning af samma ord. Så t. ex. öfversätter SIMRoCK &alsbald»,

WINKEL HoRN oftere». HoLTzMANN lämnar valet öppet mellan

&oft» och galsbald».

Advb. opt är tydligen rotbeslägtadt med isl. subst. of samt of

i sådana sammansättningar som ofriki, ofvald. Vidare med isl. of-si,

yf-r-inn, mesog uf-jo samt sv. öf-va, öf-lig, yf-vas, yf-vig, ym-n-ig

m. fl. Roten återfinnes i lat. op-es, in-op-ia, co-(o)p-ia". Till ur

sprunget synes op-t = mesog uf-ta vara ett med dental afledning

bildadt substantiv, analogt med t. ex. fiöl-d, som äfven kan göra

tjänst såsom adverb. Det isl. advb. fjöl är likaledes i grunden ett

substantiv, hvilket så mycket tydligare ådagalägges af en jämförelse

med mesogötiskan, som detta språk har att uppvisa tvänne olika

böjningsformer filu och filaus, hvilka användas i olika ställningar,

men båda hafva adverbial betydelse. Samma slags ursprung har

ock utan tvifvel mjök äfven som konjunktionen ef (if), hvilken å

ena sidan kan jämföras med det sv. subst. jäf och å den andra med

mesog. iba(i) och n-iba. Såsom adverb användas dess utom tidigt

i isländskan sådana substantiviska böjningsformer som geysi, raumar,

reyndar, einkar, forkunnar, hlitar, ögnar, furðu o. s. v. Grundbe

*) Den sv. adjektivformen ym-n-ig står påtagligen i st. f. wf-n-ig och

är närmast att hänföra till ett subst. *ym-n i st. f. yf-n, som står i samma

förhållande till of som söm-n till sof-. Söm-n-ig är till bildningssätt full

komligt analogt med ym-n-ig (i munarterna öm-n-ig). Detta senare ord

skulle öfverflyttadt till latin heta *omnicus likasom söm-n-ig somnicus, en

omständighet som kan lämna ett uppslag till förklaring af det svårtydda

lat. adjektivet omnis, i fråga om hvars ursprung så många olika förslags

meningar blifvit framstälda. Se CURTIUs Grundzüge der Gr. Et. Leipzig 1869

s. 276; VANiöEK Et WB. der Lat Spr. Leipzig 1874 s. 11; ZEHETMAYR

Lericon etymologicum lat. comparat. Vindobonæ 1873 s. 171; HINTNER

WB. der Lat. Etymologie Brixen 1873 s 152. Efter anförande af CURTII,

BENFEYs, PoTTs och LEO MEYERs försök att förklara omnis yttrar HINTNER:

”alles ohne Wahrscheinlichkeit; eine sichere Erklärung ist noch nicht ge

funden". – Vi anse om-ni-s stå för op-ni-s ss. am-ni-s för ap-ni-s, som-nu-s

för sop-nu-s. Angående den med här afhandlade germ. ordroten of samhö

rande indoeurop. roten op samt dess ställning till ap (binda, hopfoga) se

VAx1öEk s. 8, 9. -
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tydelsen af opt är följaktligen ymnighet, riklig mängd. Ordet har

så småningom kommit att användas uteslutande med afseende å tid

och därvid efter hand öfvergått till tidsadverb, när det förlorat sin

substantiviska karaktär. Öfverensstämmelsen är fullständig med

lengi = mesog. subst. laggei, hvarom se nedan behandlingen af Re

ginsmål 4, 4–6.

Om man antager, att opt ännu icke öfvergått till fullständigt

tidsadverb, när ofvan anförda eddaversar diktades, utan vid denna

tid jämväl kunde användas såsom modalt adverb, vinnes därigenom en

vida bättre mening, än som erhålles genom den vanliga tydningen af

opt såsom ofta. Man må icke härvid invända, att den omständighet,

att mesog ufta hänföres uteslutande till tidsförhållanden, skulle vara

ett afgörande vittnesbörd emot riktigheten af ett sådant antagande,

ty det mesogötiska språkets företeelser äro som bekant ingalunda

alltid att uppfatta såsom ålderdomligare än de nordiska språkens.

I mesogötiskan har adjektivet laggs blifvit till användningen så in

skränkt, att det endast nyttjas om tidsbestämningar, under det att

lång ännu i dag (lika väl som isl. langr och lat. longus.) har en be

tydligt vidsträktare användning, men länge däremot hänföres uteslu

tande till tid. – Vi tolka altså Hymiskv. 2, 7-8

Du skall åt åsar

rikligt dryckesgille göra.

Opt (egentl. på ett rikligt sätt) utmärker således, att drycken skulle

vid det tillämnade gästabudet flöda i mängd (jmfr det med opt

beslägtade of i sammansättningarna ofdrykkr, ofdrykkja, ofdrukkit)

och att alt för öfrigt skulle tillgå på ett sätt, att hela kalaset kunde

med skäl kallas storståtligt eller rent af öfverdådigt. – I öfverens

stämmelse härmed tyda vi Håvam. 33, 1–2:

Tidigt man sig skaffe - -

mat i riklig mängd (l. af mat ett rikt förråd)

d. v. s. så att den godt räcker till. – Eget nog handlar frågan på

det ena af dessa båda ställen om rikt förråd af mat och på det

andra af dryck. I det senare exemplet står verðar styrdt i genit.

af få, men opt har så fullständigt antagit karaktär af adverb, att

det är fullkomligt oböjligt, i hvilket afseende jämförelse kan göras

med fjöld i Fafnism. 34:s

– – – – - 8

öllu gulli

på knå hann einn råða

- fjöld pvi er und Fafni lå, - -

där ett tidigare språkstadium ovilkorligt skulle hafva kräft fjöld
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peirri i st. f. fjöld pvt – Sammanställa vi den förevarande texten

i Hávamál 33, 1–2: .

Arliga veröar

skyli maðr opt få

med Håvamál 116, 5–7:

å fjalli eða firði

ef pik fara tiðir,

fåstå at viröi vel,

finna vi för öfrigt en så fullständig öfverensstämmelse i tankegång

och uttryck mellan dessa båda ställen, att intet tvifvel kan råda

därom, att motsvarighet äger rum mellan opt på förra stället och

vel på det senare likasom mellan få och fåstå samt verðar och

virði.

Det kunde väl sättas i fråga, om icke äfven Helgakv. Hund.bana

II, 25 erhölle en bättre tydning, i fall man icke med BUGGE be

traktade

opt nåir hrævi

grånstóð grtóar

såsom en i versens senare hälft inskjuten fristående mening för sig,

utan på följande sätt skilde satserna åt:

liðin er ævi,

opt nåir hrævi

grånstóð grtðar

Granmars sona

samt tillika förklarade opt i enlighet med nyss lämnade framställning.

Emot BUGGES sätt att här använda skiljetecken kunde anmärkas,

dels att Granmars sona kommer – i ett kväde af så enkel art som

detta – väl långt bort ifrån det styrande ordet ævi och dels att

talet är närmast stäldt till Hödbrodd, hvarför det synes vara natur

ligast att till honom hänföra uttrycket liðin er ævi. Meningen af de

trenne därefter följande raderna blir då denna: vargflocken kommer

nu åt (träffar nu på) lik i mängd af Granmars söner (hvilka alle

samman hade fallit).

Alvissmål 5, 6:

Hverr heftr pik baugum borit?

Ett af öfversättarne mycket olika och i allmänhet helt godtyck

ligt återgifvet ställe. AFzELIUs: Hvem har dig med gyllne ringar

omhängt? SIMRoCK: Wer hat dich mit Ringen berathen? HJoRT:
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Hvo gav dig penge

For her at komme

Og ind dig mænge?

MøLLER: Hvo gav dig vel rigdom og ringe? JEssEN: Af hvem vandt

ringe du vel? WINKEL HoRN: Hvem har avlet dig, du tyksak?

Denna senare öfversättning har tydligen ingen annan grund än

det af GRUNDTvIG i andra upplagan (s. 208) helt lösligt fram

kastade och endast i förbigående gissningsvis fälda yttrandet: Der

som baugr kunde være et udtryk som &tyksak», vilde: pik baug

um borit (eller borinn) passe langt bedre (än nämligen pik baugum

borit). Om det förevarande stället yttrar GRUNDTvIG för öfrigt:

baugum borit (belæsset med ringe, rigdom) er meget mistænkeligt.

BUGGE inlåter sig icke på någon tydning af textens ord och läm

nar stället utan alla anmärkningar. Under hänvisning till Völkv.

26 och Oddr. gr. 5 öfversätter LüNING: Wer hat dich mit Ringen

beschwert? Han fäster dess utom uppmärksamheten på EGILSSONS

under ordet bera meddelade tydning pecunia corrumpere.

Ingen af alla dessa tydningar synes oss kunna uthärda en när

mare granskning. De lida af det fel, att antingen borit eller

baugum fått en betydelse, som icke kan tillkomma dessa ord, och

äro dess utom till största delen konstlade, så att önskvärdt sam

manhang i meningen fattas. Det är också tydligt nog, att det en

dast varit saknaden af något bättre, som gjort, att texten i hvarje

fall blifvit återgifven så, som skett.

HoLTzMANNs öfversättning innehåller: Wer hat dich zu Ringen

getragen (jämte ett i noten tillagdt alternatift förslag att ersätta

agetragen» med ageboren»). Ehuru HoLTZMANN i sin kommentar

(s. 174, 175) närmare inlåter sig på det här behandlade stället och

under anförande af flere öfversättares gjorda tolkningsförsök ådaga

lägger ovisshet om textordens rätta förstånd, meddelar han dock in

gen förklaring af sin egen öfversättning och lämnar icke läsaren nå

gon anvisning om, hvad de ord, med hvilka texten blifvit återgif

ven, skola efter hans uppfattning anses innebära, huru de äro att

förstå i sammanhang med det föregående och efterföljande o. s. v.,

fastän en sådan utläggning af de i sig själf onekligen mycket dunkla

orden varit mer än behöflig.

Vi anse det enda rätta vara att här fatta borit i dess mycket

vanliga betydelse af födt, frambragt (jämför HoLTZMANNs alterna

tiva förslag ageboren» äfven som WINKEL HoRNs nyss anförda öf

versättning gavlet», hvilken dock lider af fel, hvad tydningen utaf

baugum vidkommer). Hela sammanhanget synes oss uppenbarligen
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kräfva, att de förevarande orden innehålla en fråga efter Tors

namn och härkomst. Ingenting var i forntiden vanligare, än att

tvänne hvarandra mötande okände män, mellan hvilka ordväxling

kom att uppstå, begynte samtalet med att efterforska hvarandras

namn och slägt. Jämför t. ex. Vafprmål 7, 8; Hårb.ljóð 8, 9, 10.

Tor har redan i v. 2 stält till Alviss frågan:

Hvat er pat fira

O. S. V.

och Alviss omedelbart därpå i v. 3 lämnat till svar:

Alviss ek heiti

by ek fyr jörð neðan

0. S. V.

Sedan Alviss sålunda redogjort för sig och sina förhållanden, kom

mer ordningen till Tor, hvilken i v. 5 spörjes af Alviss:

Hvat er pat rekka

0. S. V.

Efter denna allmänna inledning fortsätter Alviss:

pik munu fåir kunna,

och en naturlig afslutning af frågan blir då:

Hverr heftr pik borit,

d. v. s. hvem har födt dig till verlden, hvems son är du? (Vi se

nu tills vidare bort från uttrycket baugum).

Man kan jämföra Fafnes till Sigurd stälda fråga i Fafnismål 1:

Sveinn ok sveinn!

hverjum ertū, sveinn, um borinn?

hverra ertú manna mögr?

samt Sigurds efter åtskilligt omsvep lämnade svar i v. 4:

Aftterni mitt

kveð ek pér ókunnigt vera

ok mik sjálfan it sama;

Sigurðr ek heiti,

Sigmundr hét minn faðir,

erhefk pik väpnum vegit

Likaså framställningen i Gripisspå 3: -

Geitir kvað:

pess mun glaðr konungr

Geiti spyrja, -

hverr så maðr sé,

er måls kveôr Gripi.
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Sigurðr kvað:

Sigurðr ek heiti,

borinn Sigmundi,

enn Hjördis er

hilmis móðir.

Jämförelse mellan sammanhanget på det ena och andra stället ut

visar tydlig analogi mellan borit i det förevarande uttrycket

Hverr hejir pik (baugum) borit

samt borinn i hverjum ertu, sveinn, um borinn

och borinn Sigmundi,

hvilket senare uttryck är rent af en omskrifning för Sigmunds barn

eller son och utmärker alldeles det samma, som i Sigrdr.mål 1 ut

tryckes med Sigmundar burr. I Vafprmål 25 läses:

Nótt var Nörvi borin

och i Sig.kviða III, 15:

Ein er mér Brynhildr

öllum betri

um borin Buðla.

Se vidare Lunds Ordföjningslære s. 120 borinn Innsteini, bornir jarli

m. fl. likartade uttryck i det äldre skaldespråket.

Samma slags svar som Alviss afgifvit i v. 3:

Alviss ek heiti

O. S. V.

följer nu också å Tors sida i v. 6:

Vingpórr ek heiti,

ek heft viða ratat,

sonr em ek Siôgrana

O. S. V.,

hvilket alt lär så tydligt som möjligt lägga i dagen, hvad som egent

ligen innehålles i orden

Hverr heftr pik (baugum) borit?

Nästa fråga blir, huru man rätteligen har att förstå baugum.

Ordagrant öfversatt lämnar hela versraden följande mening:

Hvem har födt dig åt (l. för) ringar (= smycken, dyrbarheter)?

Det låge nu visserligen närmast till hands att gifva baugum borit

en så allmän tydning, att därmed afsåges födt till rikedom (makt,

lycka, ära o. s. v.), hvarigenom frågan komme att innefatta: hvem

har födt dig till verlden och därvid i själfva födseln gifvit dig i arf

rikedom och makt, så att du kan uppträda såsom en obauga deilir»

eller abaugbroti» o. s. v.? Vi anse dock en närmare granskning af

detta ställe gifva vid handen, att baugum borit här har en mera



28 M. B. Richert.

speciel syftning eller att en sådan åtminstone är att antaga jämte

den allmänna, så att uttrycket blifvit med flit valdt, på det att en

dubbelmening måtte kunna däri inläggas. Sista raden i v. 2, som

innehåller Tors fråga, hvad Alviss är för en man, lyder

ertattå til bråÖar borinn

och denna bildar en tydlig motsvarighet till sista raden

hverr hejir pik baugum borit

i den förevarande v. 5, hvilken innehåller dvärgens motfråga till

Tor om dennes namn och slägtförhållanden. Konstruktionen baugum

borit utgör i den senare versraden en analogi till uttrycket til brädar

borinn i den förra och man kunde i stället för baugum borit myc

ket väl tänka sig t. ex. til bauga borit, hvarigenom likformigheten

i uttryck hade varit fullständig. Till närmare förklaring af baugum

borit vilja vi påminna om betydelsen af sådana uttryck som kaupa

mey baugum, brúör baugum keypt (= mundi keypt) samt det i

Helgakviða Hund. bana II, 35 mötande brúör baugvariÖ. Alviss spörjer

således: hvem har födt dig till (en ringarnas son, till att råda öfver

smycken och dyrbarheter" i allmänhet samt särskildt till) att taga

emot ringar för din dotter, d. v. s. till att (af en friare) erhålla

dyrbarheter såsom mund eller brudpris för din dotter. Tor har förut

i v. 4 med eftertryck framhållit, att det är han allena, som har att

bestämma om möns hand (priat ek bruðar å flest um råð sem

faðir) och det är med anledning däraf, som Alviss går honom när

mare på lifvet och hånfullt spörjer, hvad det väl är för en man,

som han har framför sig och som, ehuru till utseendet så obetydlig,

likväl dristar att föra så stort tal på tungan och vill låta påskina,

det han är så förnämlig. Hvem är du själf och hvilken din slägt,

fortfar därför Alviss, du som säger dig hafva att råda öfver den

fagerglänsande flickan (er i råÖum telst fljóðs ens fagrglöa) och

äga makt att göra henne till en abrúör baugvariÖo? Alviss yttrar

sig i en så smädefull ton, att hans ord tyckas ungefär innefatta: du

ser mig knapt ut till att vara en man för dig själf, långt mindre

en som har att taga emot baugar för en giftasvuxen dotter (l. som

har ett sådant där slags råð, hvarom du talar, och som duger

till att råda öfver vare sig gods eller flickor). Med fasthållande af

den nyss påpekade motsvarigheten i uttryck mellan sista raden i

*) I Fafnismál 38 träffas ett uttryck af baugum båa, hvars betydelse

bildar en fullständig motsats till det här förekommande baugum bera, eme

dan det där användes om en person, som frånröfvar en annan alla hans

skatter och dyrbarheter genom att skaffa honom ur verlden (motsats till

borit).
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versarna 2 och 5 finna vi således meningen af dvärgens ord öfver

hufvud vara denna: du har förut sagt, att jag icke kan vara född

till fästman (l. till att äga en brud: ertattú til brúöar borinn); då

vill jag i min ordning fråga dig: hvem har födt dig till (att vara

en) giftoman?

Det finnes ett ställe i Helgakviða Hund. bana I, som i hög grad

belyser den nu behandlade texten i Alvissmål. Vi syfta härmed

på v. 56:

- Ok pér, buðlungr,

samir bæöi vel

rauðir baugar

ok in rikja mær;

heill skaltå, buðlungr,

bæöi njöta

Högna döttur

ok Hringstaða,

sigrs ok landa.

Ordet bæði innefattar här, såsom hela sammanhanget utvisar, just

de båda ting ringar och mö (brud), kring hvilka talet rör sig i

Alvissmåls text, och hufvudinnehållet af v. 56 är: du är född till

både det ena och det andra. Baugar är dock i Helgakviða tydli

gen att fatta i den mera allmänna bemärkelsen af makt, rikedom,

ära o. s. v. (således i öfverensstämmelse med den först påpekade

utläggningen af Alvissmål 5), emedan det i baugar innehållna be

greppet längre ned specificeras med

Hringstaða,

sigrs ok landa."

*) Om än författaren anser sig böra hålla fast vid den nu meddelade

förklaringen af versen

Hverr heftr pik baugum borit,

tror han det dock icke vara utan alt ändamål att i största korthet på

peka ännu en annan tolkning, som vid ett närmare begrundande af detta

ställe fallit honom in. Om baugum fattas instrumentalt, kunde öfversätt

mingen blifva: hvem har frambragt dig medelst ringar (eller brudpris),

d. v. s. hvem är det, som för brudpris skaffat sig maka och därigenom födt

dig till verlden (blifvit din far)? Jämför hvad ofvan yttrats om kaupa

mey baugum m. m. I fall den förevarande texten tolkas på detta sätt,

kunde man där bredvid såsom analogi uppställa den af versraderna

Sigurðr ek heiti,

Sigmundr hét minn faðir,

föregångna slutraden er hefk bik våpnum vegit



30 M. B. Richert.

Hvad beträffar det i sammanhang med den nu behandlade tex

ten förekommande ordet fjarrafteina, så synes det oss otvifvelak

tigt, att BUGGEs med ledning af firaflæin i en cod. af Eidsivatings

nyare landslag äfven som med stöd af norskt folkspråk lämnade

uttydning (s. 129 och 402) däraf är lyckligt funnen. I likhet med

GRUNDTvIG (s. 208) anse vi dock, att fjarrafteina icke är att för

stå partitift såsom styrdt af fåir, utan ovilkorligen måste hänföras

till Tor. Hela sammanhanget fordrar detta. Men vi finna därför

icke GRUNDTvIGs gissning fjarraftein pinn vara att föredraga fram

för textens fjarrafteina pik, som mycket väl kan bibehållas, då en

svag nominativform fjarrafteini är lika tänkbar vid sidan affjarrafteinn

som t. ex. dauði och dauðr, galti och göltr, hluti och hlutr, hólmi

och hólmr, likhami och likhamr, mugi och mugr, Bragi och Bragr,

Surti och Surtr, Ulli och Ullr o. s. v. Fäster man sig vid den

ställning, som fjarrafleina intager i satsen, är enligt vår uppfatt

ning att märka, det fjarrafteina skjutits med eftertryck framför

pik munu fåir kunna af den orsak, att Tor själfgenom sitt yttrande

i v. 4:

varka ek heima,

på er pér heitið var

gifvit Alviss anledning att komma på detta tal om fjarrafleina,

hvilket ord i sig innefattar hufvudsumman af hvad Tor förut om sig

yttrat samt utgör inledningen till den sats, som är ämnad till svaro

mål å Tors utsaga. Alviss har påtagligen hakat upp sig vid Tors

yttrande

varka ek heima

O. S. V.

och funnit det försmädligt, att Tor därigenom skulle till sin beröm

melse vilja låta påskina, att han vore en man, som förde ett rör

i Fafnismål 4, där chefk Pik våpnum vegit» bildar en tämligen påfallande

formel motsvarighet till (dhefir Pik baugum borit.» Hvad åter beträffar

själfva sakinnehållet, visar det sig, att, under det att våpnum vegit syftar

på lifvets tillintetgörelse genom vapen, afser däremot baugum borit lifvets

väckande genom ringar. I Fafnismál 4 omtalas dråparens namn, i det

att Sigurd säger: Sigurd heter jag, som med vapen gjort ett slut på ditt

lif; men i Alvissmål 5 spörjes efter namnet på den, som gifvit en annan

lifvet. Den framstälda frågan lyder nämligen sålunda: hvad heter den,

som medelst ringar (d. v. s. genom att äkta en maka) gifvit första upp

hofvet till ditt lif (tagit ett första steg till framkallande af din tillvaro).

Baugum bera einn skulle då vara ett uttryck för föda någon i (ordent

ligt och laggildt) äktenskap.
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ligt lif och sällan hade tillfälle att vara hemma. Den visdom och

verldserfarenhet, efter hvilken den gamle nordbon så mycket trak

tade och på hvilken han satte ett så högt värde, framhålles ofta i

literaturen såsom en frukt af vidsträkta färder till lands och vatten.

Den verkligt vettgirige, som sträfvade efter grundlig insigt, måste

därför tidigt ut och se sig omkring i verlden. Vi öfversätta altså

fjarrafteina

pik munu fåir kunna:

såsom landstrykare månde få känna dig; eller: så landstrykare du

än är (eller skall vara, nämligen enligt din egen uppgift, ty märk

v. 3: varka ek heima o. s. v.), månde få känna dig. Naturligt är,

att Alviss då med flit valt ett sådant hånfullt ord som landstrykare

till betecknande af hvad som eljest, med bättre vilja att uppfatta

det anmärkta förhållandet, skulle hafva kallats en vidt berest man

eller något dylikt. Då fjarrafteina äfven kan utgöra en genit singul.

af ett svagt maskul. fjarrafteini och kunna einn eins betyder skylla

någon för något, lägga någon något till last, kunde man ock möj

ligen öfversätta: för (att vara) en vidt berest, kringflackande man

lära få skylla dig; eller (i fall fjarrafteina fattades såsom ett subst.

abstrakt.): för ett kringflackande lif (med däraf följande visdom och

erfarenhet) lära få skylla dig. Alviss vill med andra ord säga: det

lyckas icke att pådikta dig denna egenskap, att låta påskina, det

du skulle äga detta i det hela berömvärda lyte, ty du är tvärt om

en gaskepott» (jämför framställningen i den äldre Vestg. Lagen AErfp.

B. fl. 19 af sitær i asku såsom motsats till farr köpfærpum).

Man må därför gifva särskild akt på det stränga sammanhang,

som förefinnes mellan hvarje del af dvärgens svar i v. 5 och Tors

föregående yttranden. Alviss lägger sig vinn om att icke i något

hänseende gifva Tor efter i munvighet och vill icke lämna något

som hälst af hvad Tor yttrat utan sitt särskilda svar. Hans tanke

gång med afseende å Tors utlåtelser är ungefär denna: Du sade

nyss, att du icke var hemma, då mön blef dig lofvad, och ville

därigenom låta framskymta, att du skulle vara en man, som vore

mycket ute i verlden, för att söka visdom o. s. v., men

fjarrafteina

pik munu fåir kunna;

och hvad beträffar ditt till mig stälda yttrande

ertattú til bruðar borinn,

så frågar jag dig hverr heftr pik baugum borit?

I den följande v. 6 upptager också Tor i sin ordning båda

punkterna till besvarande, i det han först säger:
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ek heft viða ratat

och sedan framhåller sin ställning som giftoman med däraf följande

rättigheter i orden

At ösått minni skalattú

pat it unga man hafa

ok pat gjaforð geta.

Om man ägnar särskild uppmärksamhet åt nu påpekade för

hållanden, skall man ock finna det anbud, som Tor gör Alviss, för

att slita tvisten, såsom af omständigheterna synnerligen väl moti

veradt. Han tillbjuder honom nämligen sin dotters hand (ett steg

till hvilket han dock endast på negatift sätt kan förmå sig: a möns

kärlek skall icke varda dig vägrad»), om han kan mäta sig med

honom i prof på visdom, lifserfarenhet och särskildt sådan kunskap,

som afsåg de olika verldarna, för hvars förvärfvande man ound

gängligen behöfde hafva & viða ratat» (se v. 8 och följ.). Då skulle

det, menade Tor, bäst visa sig, hvem af dem vore mest berest och

hade grundligast sett sig omkring.

Vegtamskviða 14, 7–8:

ok ragna rök

rjúfendr koma.

Omöjligt är att förklara rjufendr såsom apposition till det neu

trala ragna rök. EGILSSONs förslag att läsa ragnarök-rjufendr så

som ett enda ord är lika litet tilltalande. Föga mindre betänkligt

är det att fatta ragna rök såsom objekt till det participiala rjufendr.

Alldeles otillåtet måste det vara att inskjuta ett godtyckligt ok samt

konstruera: ragna rök (ok) rjufendr koma (se LüNING s. 229).

GRUNDTVIG har i sin senaste upplaga af eddan, såsom oss synes

med rätta, uppgifvit sitt tidigare förslag att utesluta ordet rök

samt läsa

ok ragna

rjufendr koma

(för hvilket förslag han åberopat det flerstädes i eddasångerna före

kommande uttrycket unz rju fask regin). Detta återtagande för

klarar han sig dock göra icke därför, att han kan erkänna vigten

af BUGGES invändning, att versraden blir genom den föreslagna ute

slutningen & rytmisk ufuldstændig», utan emedan han anser BUG

GES ändring

&

:
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ok i ragna rök

rjūfendr koma

för enklare. Ånnu enklare är det dock att tyda texten utan minsta

ändring af hvad som står att läsa i handskriften. Och vi tro, att

sådant mycket väl går för sig, om man blott ger akt på, att koma

här styr ackusat objekt. Rjufendr koma ragna rök är tydligen att

öfversätta: förstörarne (verldsupplösarne) komma till ragna rök. Nå

gon preposition till utmärkande af rörelsens riktning eller stället, till

hvilket kommandet sker, behöfves här lika litet som i uttrycken unz

ping kvåmu (Helgakv. Hund. bana I,22); niu kom ek heima (Vafpr.m.

43); kuam an (= hann) Krikhafnir (Fjuckbystenen i Upland) m. fl.

Se vidare BUGGEs upplaga af eddan (&Tillæg og Rettelser» s. 409,

Helgakv. Hund. bana I,22, 6) och jämför i öfrigt NYGAARD Eddasprogets

Syntar s. 4, LUND Oldnordisk Ordføjningslære s. 60 samt SCHwARTz

Om användningen af kasus ock prepositioner i Fornsvenskan före år

1400 s. 22 och följ. –

Ett förbiseende däraf att en mängd verb, som i de nynordiska

språken icke vidare låta konstruera sig med ackusativobjekt, fordom

kunnat styra ett sådant, har mången gång gifvit anledning till en

oriktig texttolkning eller till en godtycklig ändring af handskrifter

nas sammanstämmande läsart. I noten till Skirnism. 3 är BUGGE

ännu oviss, huru vida sali i

hvt på einn sitr

endlanga sali

är att tyda såsom ackusat. plural. styrdt af sitr eller bör sönder

delas i de två orden sal i. I aTillæg og Rettelser» har emellertid

hans åsigt blifvit mera bestämd, hvarför han yttrar: &Jeg tror nu,

at endlanga sali er det rette, at disse to ord bør forbindes og for

klares som acc. pl., ikke med Nygaard Syntax s. 25 som dativ sg.»

Redan LüNING förklarar i sin upplaga af eddan endlanga sali så

som ackusativobjekt till sitr, men tillägger & wiewohl ich sonst kein

beispiel für sitja m. acc. kenne.» Den fornnordiska literatureu är

dock långt ifrån fattig på exempel, att verbet sitja styr ackusat.,

och nordbon fann det i äldre tider lika naturligt att säga sitta bän

ken, sitta ett hus, som vi nu anse det i sin ordning att använda ut

trycken sitta på bänken, sitta i ett hus. I Diplomatarium Norvegicum

läses på skilda ställen sitja jörð åbygða, sitja hus, sitja kommunit,

piónustukona skal sitja sveina borð m. fl. (jmfr FRITZNERS ordb. s. 555).

Att sitta på en häst uttryckes så väl i Didrikssagan som Karlamag

nussagan med sitja hest, hvilket kan gifva anledning till jämförelse

med de i vår tid vid sidan af hvarandra, med någon skiftning i be

5
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tydelse använda uttrycken rida en häst och rida på en häst. I se

nare hälften af Torbjörn Hornklofves i Harald Hårfagers saga kap.

16 införda sång

Ungr leiddisk eldvelli

ok inni at sitja

varma dyngju

eða vöttu dúnsfulla

kan varma dyngju lika väl tänkas styrdt af sitja som af leiddisk. –

Ett arf från forna dagar har det nyare språket i uttrycket sitta ting,

som motsvaras af äldre tiders sitja ping. Isländskan har att

uppvisa icke allenast sitja ping, utan äfven sitja stefnu samt till

och med sitja brúöhlaup l. bråÖkaup, sitta vid, närvara vid bröllop

(se FRITzNERs och EGILssoNs ordböcker). Ur nysvenskans förråd

må vi slutligen för jämförelsens skull framdraga sådana uttryck som

gå ed, åka skridsko l. kälkbacke, löpa (springa) någons ärenden

(jmfr riða örindi Atlakv. 3 samt i viss mån det fsv. fara lepung

och det lat. ersequias ire), stå sitt kast samt de från lagspråket häm

tade, nu mera såsom ålderdomliga ansedda stånda tjufsrätt, stånda

allan fara (allan skada), äfven som kyrkospråkets dö synden och

lefva rättfärdigheten".

Gripisspå 26, 6:

pótt vilkit sé.

BUGGE och efter honom GRUNDTVIG hafva ändrat cod. regii

läsart vilkit till viltki. Nödvändigheten af en sådan ändring kunna

vi icke erkänna. Tvärt om synas flere skäl tala till förmån för den

ursprungliga läsarten vilkit. BUGGE yttrar (&Tillæg og Rettelser»

s. 412): &Jeg tør ikke beholde vilkit i R og forstå det som vilt-gi,

ti enskis = eins-gi og nydansk intet = entgi giver ikke tilstrækkelig

analogi.» Efter vår mening kan vilkit mycket väl behållas, utan

att denna form fattas såsom uppkommen på det af BUGGE angifna

sättet, för hvilket fall vi gärna medgifva, att de åberopade analo

gierna icke kunna anses såsom tillfyllestgörande. Analogier till

förklaring af ordformen vilkit äro icke att hämta från enskis och

*) Herr Docent WIMMER har, sedan detta var nedskrifvet och utlämnadt

till tryckning, fäst min uppmärksamhet därpå, att han redan i sin år

1870 utgifna Oldnordisk Læsebog framstält en alternativ förklaring af

förevarande ställe, enligt hvilken & rök enten styres af rjufendr eller er

forbundet med bevægelsesverbet uden forholdsord» (s. 191 rjúfa).
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intet, utan från sådana former som hvarghit (yngre Vestg. Lagen Arvæ

B. 20), inget (neutr. af ingen i sv. munarter och friare hvardags

tal) m. fl. I fornsvenskan träffas hvarghi (isl. hvergi, hvårgi) och

kvarghin om hvarandra, mellan hvilka båda former förefinnes samma

skilnad med afseende på slutstafvelsen som mellan isl. eingi (engi)

och fsv. angin (engin, ingin). Under det att hvarghit, inget äro

regelbundet bildade neutralformer till hvarghin, ingen, är det samma

fallet med isl. hvårtki (i st. f. hvårtgi), ekki (i st. f. etki, eitki, eitgi)

i förhållande till maskulinformerna hvårgi, eingi. Likasom neutral

formerna hvårtki, *eitki icke utesluta de på annan grund hvilande

hvarghit, inget, så bör icke häller viltki ovilkorligt herska på be

kostnad af vilkit, som utgår ifrån en annan förutsättning. Det är

tydligt, att vilkit: viltki = hvarghit: hvårtki = inget: *eitki. Formen

vilkit är icke att med BUGGE fatta såsom uppkommen af vilt-gi,

utan stöder den sig på en genom analogiens makt tänkt maskulin

form på –inn. Såsom den närmast föregående teoretiska formen har

man att anse vilgit, hvars g-ljud skärpts till k såsom i hvarken =

hvargen, nalkas = isl. nålgast. Jämför dess utom urhålka i förhål

lande till adjektivet ihålig, svalka vid sidan af munart. svalig, knar

ka jämte adjektivet knarrig. De svenska bygdemålens verb stinka

(stenka träffas redan i Östg. Lagen) motsvaras af t steinigen (jmfr

sv. adjektivet stenig). Ytterligare må vi påpeka idka (idog), blidka,

men nödga (nödig), stadga (stadig), vidga, glödga m. fl.

Fornspråket var, såsom kändt är, rikt på dylika adjektiviska

och participiala bildningar på –inn –in -it samt visade en så stor

böjelse för dem, att till och med svaga verb kunde i vissa fall dana

partic. pret. pass. på –inn. I nyare språket möter härsken vid sidan

af härsk (neutr. härsket l. härskt), ilsken, mången jämte de nu mera

föråldrade ilsk, mång (neutr. mångt), tocken (munart.) jämte dylik,

hvilken jämte -lik m. fl. Om tidiga adjektivbildningar i svenskan på

-likin, -leken, -lighin i st. f. äldre -liker se RYDQvIST Svenska Språ

kets Lagar II s. 428. Vidare s. 403 ensamin (ensam), s. 427 ymp

nin (står i samma förhållande till ymnig som isl. iðinn till idog)

m. fl. likartade. Till bildningssätt tämligen analoga med hvar-ghi-t,

vil-ki-t äro sådana nysvenska neutralformer som harm-se-t, afläg

se-t, uppkomna af harm-se-n, afläg-se-n, hvilka nybildats af äldre

harm-se, afläg-se (jmfr hvar-ghi-n i förhållande till hvar-ghi) på

samma sätt som vilsen, gramsen, ledsen, tvehågsen af vilse, gramse,

ledse, tvehågse o. s. v. I andra fullkomligt likartade fall har dock

ännu icke någon adjektivform på -en hunnit att danas: ense, varse,

gängse. Den såsom grund för vilkit tänkta maskulinformen *vil-ki-n
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är till sin yttre skapnad af samma art som mur-ke-n (jmfr mör

samt t. mär-be och mor-sch) samt det i friare hvardagsspråk hörda

pur-ke-n (jmfr purr-ig RIETz s. 513, samt &purra upp sig”), mun

arternas id-ke-n", i(d)-ke-n, trägen, flitig (jmfr å ena sidan verbet

idka och å den andra munart. iden = isl. iðinn) m. fl. Hvad ljud

beståndsdelarnas betydelse vidkommer, äger dock den väsentliga

skilnad rum mellan k-ljudet i *vil-ki-n och de öfriga orden, att det

i först nämda fall har negativ karaktär. – Om man i formelt hän

seende antoge fullkomlig likställighet mellan *vil-ki-n och de nyss

anförda adjektivbildningarna samt betraktade subst. vil såsom stam

ord, så skulle äfven en tillfredsställande mening kunna erhållas ur

förevarande ställe. Versraden

pótt vilkit sé

komme då att betyda: huru bedröfligt (jämmerligt) det än må vara.

Men då, så vidt vi kunnat erfara, intet spår af något verb vil-ka

(analogt med t. ex. vit-ka i Håvam. 75) träffas i nordiska språk

(ehuru väl munarterna hafva att uppvisa vil-ka af vil, RIETz s. 807,

AASEN s. 932), så vore det väl alt för vågadt att gifva en så–

dan tydning af det nu afhandlade ordet, äfven om man ville såsom

ytterligare analogier framdraga fnur-ke-n (RIETz s. 157, jmfr fnur--

ka, fnurr-ig, fnurra), ljun-ke-n (RIETz s. 417, jmfr ljun-ka och

ljum), spik-ke-n i st. f. spin-ke-n (BoDoRFF Folkspråket på Öland

s. 11, jmfr spin-ki-g, spin-k, spen-s-lig), stur-ke-n (RIETz s. 679,

jmfr stur och stura), ul-ke-n (RIETz s. 778, jmfr ulen, ul, ula),

ös-ke-n (RIETz s. 854, jmfr isl. oesa, oesi, oesiligr).

Reginsmål 4, 4–6:

Ösaðra orða,

hverr er å annan lygr,

oftengi leiða limar.

Till konstruktion, uttryckssätt och innehåll kommer detta ställe helt

nära Håvam. 65:

Orða peirra,

er maðr öðrum segir,

opt hann gjöld um getr,

*) I Vestergötland får man höra erken (irken) med samma öfvergång till

r-ljud som i vestg mark = isl. maðkr, lerka (lirka) i st. f. liðka (jmfr

isl. liðugr = sv. ledig) m. fl.
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hvars slutord gjöld um getr dess utom särskildt påminna om begyn

nelseorden ofrgjöld få i den förevarande 4:de versens förra hälft. –

EGILSSONS otillfredsställande tydning af de anförda trenne ra

derna i 4:de versen (se EGILssoN s. 518, 519 limar samt s. 508

leiða) beror väsentligen därpå, att han fullkomligt förbisett det bild

liga uttryck, som i dem innehålles. Om vi tills vidare lämna ur

sigte den andra raden, så kommer en ordagrann öfversättning af

stället att enligt vår uppfattning lyda så: grenarna af osanna ord

ledsaga (nämligen lögnaren) mycket länge, d. v. s. hvad som grenar

ut sig ifrån (framalstras af) osanna ord, kommer att utgöra ett en

vist och långvarigt följeskap på lefnadsstråten (för den som gjort sig

skyldig till osanningen). Vi återfinna således här den gamla väl

kända satsen, att lögnen är roten och upphofvet till så mycket ondt

i verlden, och den bild, som ligger till grund för uttrycket i Re

ginsmål, skiljer sig helt obetydligt ifrån den som framträder i nyss

nämda sats. Under det att i denna senare lögnen betraktas såsom

en rot, ur hvilken telningar skjuta upp, fattas hon i eddasången

under bilden af en stam, som sänder ut grenar. Dessa grenar tän

kas sträcka ut sig efter lögnaren och liksom flätas samman med

hela hans lif samt beteckna den väg (leiða, jmfr subst leið), där

hans lefnads vandring går fram. En likartad åskådning framträder

i Gripisspå 23:

Era með löstum

lögð aft pér

jämförd med näst följande vers:

leið visapú,

lagt er alt fyr,

Verbet leiða har i uttrycket oftengi leiða limar samma betydelse af

ledsaga, följa på väg, som i de kända isl. uttrycken leiða einn

augum, sjónum. Jämförelse må dessutom göras med Skirnism. 30: leiða

meô tårum trega; Helgakv. Hjörv. sonar 41: jöfur ungan åstum leiðir;

samt framför alt Sig kv. III, 41: annarrar ver aldri leiða (led

saga för l. genom lifvet). – Möjligen skulle leiða kunna fattas så

som intransit verb, då öfversättningen blefve: grenarna af –––

sträcka sig (egentl. leda, föra) mycket långt. Lengi får i sådant

fall en betydelse, som sväfvar mellan lokal och temporal eller rät

tare är lokal, men i följd af sammanhanget och hela innehållets art



38 M. B. Richert.

står på öfvergången till den temporala. Grundbetydelsen af lengi

är också obestridligen lokal, enär detta ord egentligen är ett subst.

femin. med bemärkelse af längd, utsträckning i rummet. En sådan

betydelse tillkommer ock den motsvarande mesog formen laggei, som

gör tjänst uteslutande såsom substantiv. Adjektivformen laggs nytt

jas åter endast om tidsbestämningar och finner således en vida in

skränktare användning än det fornnord. langr. Se vidare LEFFLER

Bidrag till läran om i-omljudet i Nordisk Tidskrift for Fil. og Pæ

dag. 1875 s. 5 not. 3. –

EGILssoNs tydning af limar såsom spö, ris samt af limar ósaóra

orða såsom de osanna ordens plågoris, d. v. s. den aga l. det straff,

som man erhåller för osanna ord, synes oss konstlad och föga an

taglig. Dess utom tyckes den af EGILSSON med stor osäkerhet för

klarade betydelsen af leiða alls icke passa i hop med en sådan tolk

ning af limar. Utgår man ifrån EGILssoNs förutsättning med afse

ende å betydelsen af limar ósaðra orða, vore det onekligen vida bättre

att föra leiða samman med adjekt. leiðr och verbet liða, lida, än att

med EGILssoN fatta det såsom hophörigt med liða, gå. Leiða finge

i sådant fall betydelse af framkalla lidande, väcka leda. – Hvarken

LUNING eller HOLTZMANN kunna komma till rätta med det här be

handlade stället. Båda omtala den af äldre tolkare för leiða an

tagna betydelsen af & dauern», hvilken dock omöjligt kan tillkomma

detta verb, och HoLTZMANN afslutar sina anmärkningar med det

yttrande, att & alles ist sehr unsicher» (s. 383).

EGILSSON, MÖBIUS, LUNING, HOLTZMANN och andra hafva, i

likhet med GRIMM, MUNCH och Köpenhamnsupplagan, strukit ut

ordet hverr, som i cod. regius står framför er. BUGGE och GRUNDT

VIG behålla emellertid er i sina upplagor. I likhet med dem anse

vi icke häller något skäl förefinnas, hvarför er skulle utgå. GRUNDT

VIG uttalar icke någon åsigt angående tydningen af hverr, men BUGGE

yttrar (s. 413): &Nominativ hverr må forklares som attraktion: or

det er draget ind som subjekt i den relative sætning; jfr Hav.

124, 2.» En något olika uppfattning vilja vi göra gällande, i det

vi anse hela uttrycket hverr er å annan lygr såsom en i den öfriga

meningen inskjuten fristående sats, i följd hvaraf man har att skilja

satserna åt sålunda:

Ösaðra orða

– hverr er å annan lygr –

oftengi leiða limar

samt öfversätta mellanraden: hvem hälst som (eller: hvar det än

inträffar, att någon) ljuger på annan. Man kunde ock mycket väl

*
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konstruera: hverr er å annan lygr, leiða (hann) ösaðra orða limar

oftengi, då uttrycket blefve jämförligt med t. ex. äldre Vestg.Lagens

ÄErfp.B. 16 § 1: Stophors i skoghum gangæ, all py fyl sum afföpæs

aghu per bapi.

Det vore visserligen icke alldeles otänkbart, att limar utgjorde

objekt till leiða och att ett pluralt subjekt till denna verbalform

toges ur det kollektift fattadt hverr er. Öfversättningen blir själf

klar med ledning af hvad ofvan anförts. I fråga om växling af

singul. och plural. kunde erinras om v. 22 i samma sång:

pat er it priðja,

ef på pjöta heyrir

úlf und asklimum;

heilla auðit

verðr pér af hjälmstöfum,

ef på sér på fyrri fara,

där på, som har afseende på úlf, står i ackusat plural, alldeles

såsom om i tredje raden hade stått ålfa. – Den först lämnade

tolkningen torde dock i alla händelser vara att föredraga såsom

mera enkel och naturlig.

Fafnismål 5, 6:

Aborno skjör åskeið.

Utan jämförelse ett af de allra dunklaste, om icke det mest

svårtydda ställe i hela eddan. MUNCH läser cod. regii ord å brunnu

skjór å skeið (jmfr BUGGEs yttrande s. 220, at aor i det förste

ord er skrevet ved et tegn, som også kan læses ur eller ru»), hvil

ken läsart blifvit upptagen af LUNING, utan att likväl kunna af

honom öfversättas. Se hans yttrande s. 368: adiese Worte geben

durchaus keinen Sinn; die versuchten Veränderungen aber eben so

wenig». Mångfaldiga äro de ändringsförslag, som af olika tolkare

blifvit framstälda. Köpenhamnsupplagan och MöBIUs hafva óbornum

skjöra skeið, EGILssoN åter óbörnum skjóra skeið, GRUNDTvIG i sin

första upplaga å börn öskjörr å skeið o. s. v. Angående de olika

tolkningsförsöken af de särskilda ändringsförslagen se BUGGE s. 220,

LUNING s.368, HoLTzMANN s.397, GRUNDTvIG s. 198. I eddaöfver

sättningarna finnes stället i allmänhet återgifvet på helt och hållet

fri hand. BUGGE har i sin text obornom sciór a sceip, som han

säger sig hafva upptagit &efter Rask i mangel af noget bedre», och

anger i den bifogade noten RASKs förklaring utaf samma ord. I
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&Tillæg og Rettelser» s. 414 yttrar emellertid BUGGE: "Den optagne

tekst kan ikke være den rette; læsemåden i R. burde indtil vi

dere have været beholdt. –––– dog taler mulig svaret for, at

vi her har en form af barn. Tør man tænke på: er bornom sciótt

a sceip??» Med uppgifvande af sitt förslag i den första edda-upp

lagan har GRUNDTvIG i texten till den andra upplagan infört de af

BUGGE gissningsvis framkastade orden.

Vi vilja här göra ett försök att tyda cod. regii ord utan all

ändring, öfvertygade som vi äro, att det i allmänhet är riktigast

och bäst att hålla sig till den gamla bepröfvade handskriftens egna

ord. Atminstone utsätter man sig därigenom för det minsta äfven

tyret, då intet utrymme lämnas åt godtycket och subjektiva förslags

meningar.

Hvar och en, som har någon verklig insigt i det föreliggande

problemets egentliga beskaffenhet, vet mer än väl, hvilka svårig

heter frågan innefattar och huru vanskligt det måste vara att här

kunna träffa det rätta. Han skall därför icke lägga oss det syn

nerligen till last, om också efter hans uppfattning beaktansvärda

invändningar kunna i en eller annan punkt göras mot, hvad vi här

komma att framställa. Vi kunna ej hysa anspråk på att med ens

hafva undanröjt alla sig här yppande svårigheter, men tro dock, att

genom det nya uppslag, som här blifvit gjordt, åtminstone ett och

annat bidrag till frågans slutliga lösning kan varda lämnadt.

Det svåraste ord, som möter i vår text, är utan tvifvel skjór.

Vi anse skjör för presensform af ett verb skjóa, som är af samma

rot skav(sku) som t. schauen, eng. shew, show, mesog us-skavs, us

-skavjan och lat. (s)caveo. Afledningar af samma rot äro i is

ländskan sko-ða, i mesogötiskan skau-n-s m. fl., till grund för hvilka

ligger en hufvudbetydelse af se, uppmärksamt blicka omkring sig.

Det isl. subst. skjå-r (genomskinlig hinna) hör tydligen också hit

(jmfr med afseende å betydelsen ordbildningen ljó-ri af roten liuh

= lat. luc-). I fråga om det vokaliska förhållandet mellan skjó

och skjå- kan jämförelse göras med sådana dubbelformer som tjóa

och tjå, hjó-na och pjd, hjó-n (hjū) och hjå, glöa och gljd. AASEN

upptager s. 677 verbet skjo-ma (aglimte, blinke»), hvilket synes vara

en m-afledning af den i "skjóa innehållna roten samt förhålla sig

till "skjóa och det norska folkspråkets skjå (= isl. skjá-r, AASEN s.

672) på samma sätt som de hos AASEN upptagna glo-m, gly-ma

till glöa och gljå. Efter denna förklaring antaga vi hos skjór be

tydelsen af visar sig, lägges (eller kommer) i dagen.
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Aborno tyda vi såsom dat. sing. neutr. af partic. åborinn, som

är i födseln gifven, medfödd (jämför t. angeboren). Denna dat. är

styrd af det impersonela skjór i analogi med sådana uttryck som på

brå ljöma (Helgakv. Hund. bana I, 15) eller liðr deginum, stefnunni

(om de senare se LUNDs Ordföjningslære s. 104). A skeið kan fattas

såsom ett adverbielt uttryck, som har betydelsen med fart, i full

fart (i sken, i galopp). Jämför hlaupa å skei), taka skeið, renna

skeið m. fl. Se äfven AASEN s. 665 subst. skeid med dess där an

# skiftande betydelser samt s. 666 verbet skeida, löpa, ränna.

fversättningen blir då i sin helhet: det medfödda anlaget träder

i dagen l. framskymtar (liksom blixtrar fram: skjör har sålunda

karaktären af ett rörelseverb och hela uttrycket skjór åborno blir

därigenom tämligen likformigt med det nyss nämda brå ljöma)"

med fart eller på ett raskt sätt. D. v. s. du är redan i full färd

med att visa, hvad du fått i arf: den medfödda själsadeln framträ

der i all sin hurtighet. Innehållet af den sjätte versraden komme

då att, såsom tillbörligt är, utgöra en omedelbar fortsättning af och

på det närmaste sluta sig till, hvad som innefattas i den femte: på

åttir föður bitran. Tankeförbindelsen mellan åborno och föður samt

mellan å skeið och bitran blefve enkel och naturlig. Likaledes kom

me Sigurds svar i v. 6

får er hvatr,

er hrörask tekr,

ef t barnoesku er blauðr

att ställas i okonstladt sammanhang med det föregående. BUGGE

yttrar s. 414, att &svaret taler mulig for, at vi her (nämligen i cod.

regii aborno) har en form af barn». Genom den nu meddelade för

klaringen kommer emellertid det i Sigurds svar använda uttrycket

barnoesku att falla sig helt naturligt, äfven om icke ordet barn går

förut. Fafnes utlåtelse, att Sigurd med oförskräkthet lägger i da

gen, hvad som bor inom honom, och att han, ehuru ännu helt ung,

icke dröjer att visa, hvad han fått i arf från sin fader, ger näm

ligen Sigurd anledning att svara, det icke mången är käck utaf sig,

när mognare ålder inträder, om han i barndoms- eller ungdomsåren

visar vekhet och icke har något att brås på, som redan då kan

*) I fråga om användningen af partic. neutr. såsom substantiv kan jäm

förelse göras med det vanliga uttrycket komast at keyptu, hvarom se t. ex.

FRITzNER s. 343.

6
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mana till någon berömlig bragd". – Det är visserligen ej nödvän

digt att fatta å skeið såsom ett adverbielt uttryck, utan skulle man

kunna ställa prepositionen å i omedelbart samband med skjör och

öfversätta: det medfödda anlaget skymtar fram genom (visar sig

på) det raska greppet (= ditt hurtiga väsen).

Om åborno upplöses i å borno, skulle man kunna erhålla föl

jande tydning: på det (af honom) födda, d. v. s. på afkomman (=

sonen), visar det sig ofördröjligen (nämligen att på åttir föður

bitran); eller (om faðir tages ur uttrycket föður bitran såsom sub

jekt till skjör): på afkomman visar han sig l. uppenbarar han det

å skeið. Jämför hvad ofvan s. 27 blifvit yttradt om användningen

af partic. borinn (med dativ) till uttryck för barn, afkomma.

Enligt så väl den ena som andra tydningen innehåller Fafnes

yttrande berömmelse för Sigurd. Detta har man att förstå på det

sätt, att Fafne genom att berömma Sigurds tapperhet i själfva ver.

ket lofprisar sin egen person, då han därmed icke vill säga annat,

än att den som skulle kunna rå på honom måste vara en mer än

vanligt rask och tilltagsen man. Innehållet i den förevarande vers

raden behöfver sålunda alls icke komma i strid med de längre ned

mot Sigurd utslungade smädelserna.

Emellertid kan mycket väl en för Sigurd förklenande mening

inläggas i den behandlade texten, om man öfverflyttar a från askeið

till skjör och läser å borno skjör-a skeið, som då blir att tyda: på

(hos) afkomman visar sig icke (kan man icke märka, se en skymt

af) någon raskhet*. Fafne upphöjer då Sigurds fader och säger,

att denne själf visserligen var en tapper man, men att förhållandet

är ett helt annat med hans afkomma eller yngel", som icke inlät

sig med sin motståndare i öppen och ärlig strid.

*) 1 fall åborno finge antagas såsom skriffel för årborno, hade man här

en dativ form af det sammansatta partic. år-borinn, högboren, af förnäm

lig börd. Jämför subst. år (början, däraf hvad som är först, förnämst,

framstår framför hvarje annat), af samma rot som jar-l och det tyska

er-ste (egentligen en superlativform). Öfversättningen kräfver i sådant fall

ej någon särskild belysning.

*) I fråga om konstruktionen med prepositionen å kan man jämföra

Alvissmål 2:

pursa liki

bikki mér å bér vera.

*) Den neutrala formen borno kunde vara med flit vald såsom ett ut

tryck af förakt. Fafne skulle i sådant fall icke ens hafva velat nedlåta

sig till att tala om Sigurd såsom en maskulin varelse (och kalla honom

för en man eller Sigmunds son eller något dylikt), utan nämner honom

Sigmunds yngel.
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Fafnismål 21, 1:

Ráð er pér råbit

EGILssoNs öfversättning är: aconsilium tibi datum est.» Lü

NING åter anmärker om tolkningen af detta ställe, att man icke

bör öfversätta: <dir ist rath ertheilt», utan avon dir ist rath er

theilt, du hast rath ertheilt», och NYGAARD (Eddasprogets Syntaæ

s. 17) upptager till särskild behandling den sällsynta användningen

af dativ i dylikt fall, i det han yttrar: Dativ står under tiden til

betegnelse af det logiske subjekt ved passive verber: råó er hår

råðit (Fafn. 21, hvor sammenhængen viser betydningen: råd er rå

det af dig)». BUGGE och GRUNDTvIG uttala ingen åsigt om stäl

lets rätta tydning. Den förre yttrar endast: aper R, således sy

nes og forf af Völs. at have læst. Gr(imm) indsætter unødvendig

mér», samt anför därjämte Völsungasagans motsvarande ord: <petta

eru bln råð, en annat mun ek gera» o, s. v. Hvad beträffar brö

derna GRIMMs inskott mér, kunna vi icke fatta ett sådant såsom

blott och bart onödigt, utan anse det såsom rent af oriktigt och

vilseledande, då hela meningen därigenom blir en annan, än den

stället bör efter vår uppfattning anses innehålla. Völsungasagans

ord kunna icke häller i vår tanke innefatta samma mening, som

ligger i Fafn.m. 21, 1, utan måste grunda sig på ett missförstånd af

detta ställe, så vidt som de skola utgöra en trogen öfversättning

däraf. En dylik missuppfattning är som bekant ingalunda egendom

lig för det här afhandlade stället. –SIMRoCK, som följer den Grimm

ska läsarten, öfversätter: &Rath ist mir gerathen». HoLTZMANN

upptager ett tvefaldigt förslag: &Rath ist dir gerathen» och du hast

mir den Rath gegeben». De nordiske öfversättarne sluta sig i all

mänhet till den ena eller andra af dessa tydningar. WINKEL HoRN

tolkar emellertid: &Ude er det med dig, Fafne”, en öfversättning som

utan tvifvel återger textens ord vida riktigare, än fallet är med

förut anförda tydningar. Om än denna öfversättning kan i det hela

anses såsom ett uttryck af den hufvudsakliga meningen, lider den

dock af ett väsentligt fel: förbiseende af den i Sigurds yttrande

innehållna ordlek, som ställer Sigurds svar i närmaste förbindelse

med den af Fafne strax förut i v. 20 till honom riktade uppmaningen.

Det är för oss tydligt, att i Fafn.m. 21, 1 hvarken är fråga om

råda (= gifva råd) eller (såsom meningen äfven blifvit fattad) för

råda. Stället är hvarken att öfversätta: råd är gifvet åt mig, eller

.... åt dig, eller ... af dig (hvarför icke häller i sist nämda fall

dativen pér bör förorsaka något bryderi). Så väl subst råó som

verbet råða har som bekant en mycket vidsträkt betydelse. Den
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bemärkelse, i hvilken man här har att fatta råð, kommer helt nära

den, som detta ord har i Gripisspå 36:

ratar görliga

råó Sigurðar,

och t. ex. i Heims kringla Olaf den heliges saga kap. 119: Truit d

goð vårt, er allt hejir råð yðart i hendi. Från många andra håll

kunna exempel lätteligen hämtas på den råô tillkommande betydel

sen af lefnadsställning, utkomst i lifvet, sätt att taga sig fram, me

del att försörja sig o. s. v. – Ráðit åter är här partic. af råóa i

bemärkelsen bestämma, afgöra. – Ráð er pér råðit betyder följ

aktligen: för dig är lefnadsställningen (= din lefnadsställning är)

afgjord, dig har man beredt utkomst och försörjning; eller med an

dra ord: man har sörjt för hela din tillvaro (så att den icke vidare

är att tala om). Ditt öde är afgjordt. Jämför å ena sidan Gri

pisspå 44:

mér segðu, Gripir,

mun Gunnari

til gamans råðit

sióan verða

eða sjálfum mér

samt å den andra Atlakv. 15:

Råðinn ertú nu Gunnarr!

Härvid är emellertid att noga märka, det hela uttrycket råó er pér

råðit påtagligen blifvit valdt med hänsyftning på Fafnes utlåtelse i

v. 20:

Ræð ek pér nå, Sigurðr,

enn på råð nemir,

O. S. V.

Sigurd leker här med betydelsen af råô och råða. Så väl substan

tivet som verbet har strax förut blifvit af Fafne användt i dennes

yttrande till Sigurd och Sigurd upprepar dem båda, men tager dem

i annan mening än den, i hvilken Fafne begagnat dem. Tydligen

ligger det särskild vigt på pér i

Ráð er pér råðit, hvartill också motsatsen ek träffas

i nästa rad enn ek riða mun.

*Med dig (och ditt lif) är det slut», säger Sigurd, amen jag däremot

är vid full lifskraft och jag skall nu rida bort, för att i ditt ställe
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sätta mig i besittning af skatten». Sigurd fullföljer på ett hånfullt

sätt i v. 21 den redan i v. 20 framträdande motsatsen mellan ek

och pú (Ræð ek pér o. s. v.) och vill säga ungefär följande: väl

kan du gifva mig råd, så myckøt du behagar, men för din person

är nu mera hvarje råd öfverflödigt, ty man har redan skaffat dig

råd (råó er pér råðit) och ditt råd (= lefnadsställning) är en gång

för alla afgjordt.

Ráð och råða äro följaktligen här icke att fatta i dessa ords

specialbetydelse af råd (consilium) och gifva råd eller förråda, utan

hafva en mera allmän och omfattande betydelse, som gör, att äfven

den inskränktare kan tänkas däri inbegripen. Då det nämligen just

är den allmännare och vidsträktare grundbetydelsen, som möjliggör

ordleken, kan man mycket väl, om man så vill, tänka sig det

här afhandlade uttrycket innefatta en dubbelmening, i hvilken äfven

den 20:de versens betydelse af råô och råða ingår. För att i

själfva öfversättningen gifva till känna, att en ordlek är för han

den, kunde man tolka stället sålunda: dig har man rådt på (rådt

med), eller: dig har man skaffat råd (du har fått råd för dig).

I svenska munarter (t. ex. vestgötskan) användas uttrycken

*skaffa sig råd», få sig råd» i samma mening som att bereda sig

utkomst, medel till uppehälle, så att man har tak öfver hufvudet,

kläder, föda o. s. v. Jag har ännu inte fått mig någon råd till

nästa flyttning» är ett uttryck, som man får höra af tjänstehjon el

ler arbetsfolk, hvilka skola lämna en förutvarande plats. »Hon

har inte fått råd för sig i eftermiddag» säges om kvinnor, som fli

tigt gå ikring på besök och indela tiden mellan sina bekanta på

det sätt, att de vanligen hafva någon att gästa hos hvarje dag.

Jämför sådana i riksspråket gängse uttryck som jag vet mig ingen

råd», adet blir väl någon råd», &efter råd och lägenhet» m. fl., där

råd står liksom på öfvergången från betydelsen öfverläggning, råd

slag, beslut till den af utväg, medel. Se vidare äfven RIETz s. 547

rå(d) och HAGERUP (Om det Danske Sprog i Angel København

1867) s. 72 samt AASEN s. 585.

Sigurds svar dig har man skaffat råd» eller du har fått råd

för dig» kommer då att, tolkadt i nu angifna syftning, på ett iro

niskt och bitande sätt säga så mycket som detta: dig gaf man nu

försörjning för lifvet, så att du icke vidare behöfver tänka på dess

nödtorft eller sysselsätta dig med några funderingar öfver din till

varo, huru du skall styra och ställa för dig, vare sig i det ena el
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ler andra afseendet. Du kan därför spara både dina själs- och

kroppskrafter, om ännu några finnas kvar").

Sedan Sigurd i v. 21 uppträdt såsom ordlekare och i sådan

egenskap gifvit en för Fafne försmädlig tydning af de utaf Fafne

själf först använda orden rå) och råða, söker Fafne, ehuru till döds

sårad, att i sitt svar visa, det han icke är Sigurd underlägsen i så

dan skämtsam idrott. Han mottager sålunda den gjorda utmanin

gen och talar i samma ton, som Sigurd förut anslagit, samt fort

sätter ordleken på följande sätt:

Reginn mik réð,

hann pik råða mun

O. S. V.,

*) I sammanhang med det här anförda kan det vara skäl att påminna

om den vanligen förbisedda ordleken i Helgakv. Hjörv. sonar 15, 1–2:

Atli ek heiti,

atall skal ek pér vera, d. ä. i öfversättning

Den bistre jag heter,

bister skall jag dig vara.

En anspelning af liknande slag synes oss ock förefinnas i prymskv. 32, 5–6:

hon skell um hlaut

fyr skillinga (nämligen abruðfjär», som hon oof

beðit hafðiv). Det är de till ursprung och grundbetydelse med hvarandra

beslägtade orden skell och skillinga, genom hvilka ordleken här finnes ut

trykt. Med fäst afseende därå, att så väl ordet skellr som skillingr har

en inneboende grundbetydelse af hvad som klingar, erhåller man ur de

anförda orden den mening, att jättekvinnan fick ganska riktigt, hvad hon

sökte och så lifligt åtrådde, nämligen någonting som klang och gaf ljud

ifrån sig, om än hennes önskan uppfyldes på helt annat sätt, än hon

hade förestält sig, emedan hon fick skell i st. f. skillinga, d. v. s. stor

klang l. klang i stor skala (ordentlig klang, som förslog och kunde göra

skäl för namnet) i st. f. små-klang l. kling-eli-klang (i förhållande till

skellr har skillingr här karaktär af ett deminutiv), eller klang från ham

maren (= det med ett skrällande ljud förenade dödshugget af hamma

ren) i st. f. klingande mynt. – Enligt denna tolkning hör skillingr såle

des till samma ordstam som subst. skellr och verbet skella. Jämför emellertid

SCHwENCK Wörterbuch der deutschen Sprache Vierte Aufl. s. 565 Schilling

samt MüLLER Etymolog. Wörterbueh der englischen Sprache s. 323 shilling.

Härledningen från sköld (skjöldr) efter analogi med ital. scudo eller från

skilja (så att skillingr till grundbetydelsen vore antingen skiljemynt eller

hvad som låter klyfva sig, skilja sig i smärre delar) omöjliggöres i vår

tanke, så väl den ena som den andra, genom den mesog. formen skilligrgs

(fht. scilling, angels. scylling), hvilkom i ena fallet skulle hafva hetat

skildiggs och i det andra skiliggs.
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därvid tillika framhållande den redan förut anmärkta motsättningen

mellan den förste och andre personen (mik – pik), likasom han för

Sigurd söker öppna mörka framtidsutsigter såsom en skärande mot

sats mot den närvarande stundens lycka och medgång. EGILssoN

öfversätter de nyss anförda båda raderna af Fafnes svar sålunda:

&R. me prodidit, te prodet». Med honom öfverensstämma fullstän

digt så väl de nordiske som tyske öfversättarne med undantag af

WINKEL HoRN, som något afvikande tolkar:

Regin har mig rådet bane,

også dig vil han forråde.

Af den ofvan lämnade framställningen torde det vara klart nog, att

réô och råða här icke egentligen syfta på någonting till begrepps

omfånget så inskränkt som förräderi, utan äro uttryck för en mera

omfattande tanke. Orden äro (i enlighet med den s. k. ordlekens

natur) just med flit valda så, att de kunna gifva anledning till

mångtydighet. Om än uttrycket icke behöfver anses såsom alldeles

skildt från tanken på förräderi, torde dock en sammanställning

dels med

råô er pér råóit

och dels med den strax efteråt följande 3:dje raden i 22:dra versen

hann mun okkr verða båðum at bana

utvisa, att här är närmast fråga om någonting annat. Då därtill

kommer, att verbet råða tidt och ofta träffas i sådana samman

ställningar som råða einum bana l. til bana samt (med ackusat.

pers. likasom i Reginn mik réô o. s. v.) råða einn or lift l. af lift l.

af dögum eller blott och bart råða einn af (med samma betydelse

som de förut nämda fullständigare uttrycken) och ytterligare äfven

kan erinras om ordsammansättningarna banaråô och råóbani, så

torde det vara tydligt, att réð och råða tjäna såsom allmänna ut

tryck för herskaremakten öfver lif oeh död. Reginn mik réð be

tyder altså: R. rådde på mig, bestämde mitt lefnadsöde, förfogade

öfver mitt lif (eller: skaffade mig råd i ofvan angifna mening, d.

v. s. liktydigt med: beredde min utkomst, sörjde för mig och mitt

lif, så att jag icke vidare behöfver bekymra mig öfver min tillvaro);

och hann pik råóa mun: han skall också få makt med dig, blifva

din öfverman (eller: skaffa dig råd). Fortsättningen af denna tanke

på öfvermakt, som här är förbunden med råða, framträder vidare

strax nedanför i versraden pitt varô nu meira megin. Här ligger

tonvigt på nu, och Fafne tröstar sig med, att det en annan gång

skall varda Regin, som får meira megin och då i sin ordning kom

mer att rå(da) på Sigurd. Fafne är angelägen att visa, att det i
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själfva verket icke är Sigurd, som öfvervunnit honom, och att Si

gurd därför icke har någon heder utaf dråpet, utan att äran till

kommer Regin, samt tillägger därför med tillfredsställelse, att Re

gin skall på samma sätt komma Sigurd att duka under (hann pik

råða mun; hann mun okkr verða båÖum at bana), hvadan Sigurd

således icke är i något hänseende Fafne öfverlägsen, utan båda kunna

hålla sig jämngoda.

I sammanhang med den ofvan lämnade framställningen må vi

slutligen till behandling upptaga

Fafnismål 37, 4–5:

par er Reginn liggr,

er hann råóinn hefr

0. S. V.

hvilken senare versrad EGILssoN tyder: aqui eum prodidit», där qui

hänföres till Regin och eum till Sigurd. De fleste öfversättarne

lämna en tolkning, som ordagrant stämmer öfver ens med EGILS

soNs. Oafsedt den omständighet att råðinn här hänföres till råða

med betydelse af förråda, kunde man mot en sådan öfversättning

göra den vigtiga anmärkning, att Regin dock ännu icke hade för

rådt Sigurd. Sådant skulle åtminstone hafva skett blott och bart

i tanken. Det är väl för att undgå denna nog stora oegentlighet,

som en och annan öfversättare i stället hänför Regins anslag till

framtiden och tolkar: &hvilken honom svika månde» (AFzELIUs);

&og vil ham forråden (HJoRT); orede til hans død at volde> (WIN

KEL HoRN). Men en sådan öfversättning kunna de i fråga varande

orden icke medgifva.

Vi anse råðinn här betyda öfverväldigad, den som man har i

sitt våld (i stnu råði), eller den som man &skaffat råd». Så vilja

vi äfven tolka

Atlakviða 15, 5:

Ráðinn ertū nu, Gunnarr!

som af EGILssoN återgifves med anunc proditus es G.»* Åtskilliga

*) Om man närmare granskar de trenne versraderna

Råöinnertå nu, Gunnarr!

hvat muntú, rikr, vinna

við Húna harmbrögðum,

-
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af de utaf EGILssoN anförda exemplen på den verbet råða tillkom

mande betydelsen af förråda äro också utan tvifvel att förklara på

annat sätt. Så t. ex. råða einn or landi, hvilket uttryck är all

deles analogt med råóa einn or lift och dess utom förekommer vid

sidan af ett annat uttryck råða land undan einum. För att bättre

förstå den förevarande betydelsen af råðinn (den hvars öde man

har i sin hand), må man ockerinra sig det isl. uttrycket hafa råð

eins { hendi sér. Jämför ock HAGERUP s. 73: &Hun er vakkert i

råd med ham», d. v. s. &hun kan råde med ham, har magt over ham.»

I likhet med andra tolkare hänföra vi äfven er i Fafnismål 37, 5

till Regin och hann till Sigurd. Men under det att er allmänt fat

tas såsom subjekt och hann såsom objekt, vilja vi omvända förhål

landet. Öfversättningen blir då: där Regin ligger, hvilken (Regin)

han (Sigurd) har i sitt våld (eller: hvilken han askaffat råd»).

Denna mening passar godt för sammanhanget, emedan nästa rad

innehåller, att Regin icke kan taga sig till vara för sådant (egentligen

se sig för l. se upp mot sådant: kannat hann við sliku at sjd) och

fågelns utlåtelse till Sigurd, att han är ovis, om han sparar fjånda

inn fölkskå, tydligen motiveras därmed, att han nu fått honom i

sin makt och därför icke bör lämna tillfället obegagnadt.

Guðrúnarkviða I, 26, 5–8.

pess heft ek gangs

goldit sióan,

peirrar synar

såmk ey.

Rörande de med tydningen af detta ställe förenade svårigheterna se

LüNING s. 416 och HoLTZMANN s. 457. Så väl BUGGE som GRUNDT–

VIG har följt KEYSERs och LüNINGs förslag att sätta komma efter

synar, hvarigenom genitiven beirrar synar hänföres till goldit och

således kommer att utgöra en fortsättning af konstruktionen pess

gangs. Afven EGILSSONS efter vår mening konstlade förklaring af

detta ställe stöder sig på en dylik uppfattning af förhållandet mel

lan beirrar synar och goldit. Han säger nämligen s. 712: &difficilis

est locus Gk I, 26, qui sec, verba vix aliter potest intelligi, quam

skall man finna, att orden råðinn och rikr här äro tydligen stälda så

som motsats till hvarandra och att uttrycket i sin helhet innefattar, att

huru mäktig (rtkr) du, Gunnar, än är eller varit, så har du dock nu rå

kat ut för öfvermakten (råðinn ertū nv%) och förmår ingenting uträtta.

7
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ut heirrar synar regatur a goldit etc.», hvarefter han, så godt sig

göra låter, söker att genom grammatisk analys inlägga mening i de

svårtydda orden. Oss synes det för en rätt tolkning af detta ställe

vara af vigt att icke förbise den mellan första och andra versrads

paret rådande likformigheten i uttryck. Vi anse det nämligen vara

påtagligt, att en så beskaffad öfverensstämmelse finnes mellan de

särskilda delarna af denna halfvers, att i den senare delen svarar

peirrar synar mot hess gangs i den förra samt likaså såmk mot hefi

ek goldit och ey mot siðan, hvartill slutligen kommer, att genitiven

peirrar synar är beroende af sämk lika som pess gangs af heft ek goldit.

Gör man sig nu åter den frågan, huru man har att tänka sig för

hållandet mellan såmk och heirrar synar, för att såmk skall kunna

styra genitiv, så synes oss svaret lätt nog kunna erhållas genom en

jämförelse med det blott två versar ofvanför befintliga uttycket pegi

på peirra orða. Genitiven fogas till åtskilliga verb i det fall, att

föremålet för handlingen uppfattas såsom någonting, som afsöndras

eller skiljes ifrån den handlande. Fattar man genitivförhållandet,

såsom obestridligen är riktigt, från en så allmän synpunkt, inser

man lätt, att genitiven kan tänkas följa icke allenast efter verb,

som utmärka saknad, frånvaro, brist o. s. v., utan äfven efter verb

af snart sagdt hvilken betydelse som hälst, blott uttrycket har till

uppgift att gifva till känna, det sammanhanget är upphäfdt eller att

förbindelse icke äger rum mellan den handlande personen och hand

lingens föremål. Men det är icke blott för tanken, som sådant fin

nes öfverensstämma med genitivens begrepp, utan språket har äfven

i verkligheten att uppvisa flere konstruktioner, som grunda sig på en

sådan åskådning. I Kaniken Gamles Harmsól v. 47 (se KEMPFFs

upplaga Upsala 1867 s. 14) läses heir bundust vändra verka i be

tydelse af de afhöllo sig ifrån onda gärningar, egentligen de bundo

sig l. lade band på sig ifrån (d. v. s. så att de skilde sig ifrån)

onda gärningar. Det är blott och bart genitivkonstruktionen, som

gör, att bundust här kan hafva en sådan betydelse. Samma verb

bindast, som på annat sätt konstrueradt betyder binda sig, träda i

förbindelse med, kan åtföljdt af en genitiv tjäna till uttryck för det

motsatta begreppet lösgöra sig, skilja sig ifrån. Bindast böls, af

hålla sig ifrån ondt, träffas i Egil Skallagrimssons saga kap. 88

(Reykjavik 1856 s. 225) samt i Heims kringla Olaf den heliges saga

kap. 186. På samma sätt förbindes också verbet batna med genit.

böls till utmärkande af ett inträdt förbättringstillstånd och aflägs

nandet af ett förut varande ondt: böls man alls batna (Völu spå

62, B. I). Likartade genitivkonstruktioner företer äfven verbet batna
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i uttrycken honum batnaði sins sjukleika dag eptir dag (Fornm. S.

II s. 231), pess batnar pér (Korm. S. Hafniæ 1832 s. 154). På

pekas må vidare ills gengst hér aldri (Atlam. 69), olyckan går al

drig ifrån dig, egentligen det går för dig aldrig bort ifrån det onda

(däremot Atlam. 57 pér gengst illa, dig går det illa).

Med sådana exempel för ögonen kunna vi icke anse det vara

synnerligen vågadt att föreslå en tolkning af i fråga varande ställe,

som grundar sig på antagandet af ett privatift sammanhang mellan

sämk och genitiven beirrar synar. Öfversättningen blir då: ifrån

den synen såg jag alltid bort (ville jag alltid se mig fri), d. v. s.

ifrån ––– vände jag alltid min blick (sökte att i tanken undgå

att se den framför mig, emedan den alltid framkallade så sorgliga

minnen). I Håvamål 145 möter ett med ey såmk heirrar synar

tämligen likformigt, men till syftning och betydelse motsatt uttryck

ey sér til gildis gjöf, där ey sér til utmärker: har alltid blicken rik

tad på, stadigt vänd till. Förbundet med en naken genitiv åter har

verbet sjá, såsom vi nyss sökt visa, alldeles samma bemärkelse som

sjå i förbindelse med prepositionen frå, likasom verbet binda kon

strueradt med genitiv kan tjäna till uttryck för en tanke, som t. ex.

på tyska skulle uttryckas genom entbinden.

Om man tilläte sig att fatta ey negatift i öfverensstämmelse

med Vafpr. m.55 (Ey manni pat veit)", så blefve meningen där

emot denna: ifrån den synen kunde jag aldrig (så gärna jag än ville)

vända mina ögon bort (emedan den i anseende till sina fördärfliga

följder stod för liflig framför mig).

Vi vilja till sist framkasta ännu en annan möjlighet att för

klara det förevarande uttrycket. I fall man finge antaga, att sam

ma tankegång låge till grund för såmk peirrar synar som t. ex. för

fara ferðar sinnar – hvarigenom synen blefve i viss mån lokali

serad och betecknad såsom en i rummet utstakad väg, som ögat

hade att öfverfara – kunde öfversättningen blifva: den synen följde

jag alltid med mina ögon (min blick gick ständigt fram på denna

nötta stråt). – Öfverensstämmelse kunde ock finnas mellan synar

*) Så har äfven æ negativ betydelse i VafPr. m. 36 (æ menn hann

sjálfan um sjá) samt ei i Håvam. 39 (at ei væri biggja begit). Såsom

kändt är, träffas för öfrigt icke allenast ey, ae och ei i negativ mening, utan

flerstädes äfven vætr, aldri, eyvitar, beroende därpå, att den egentliga ne

gationen fallit bort eller att uttrycket till en början innefattat tvifvel el

ler ovisshet. Jämförelse kan i detta fall göras med de till ursprung och

egentlig betydelse positiva fr. orden rien, personne, aucun, ital. veruno,

sp. nada m. fl.
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sjåsk och de bekanta uttrycken lifs, draums och svefns med åtföl

jande verb, t. ex. vera lifs (befinna sig i lifvet), vera draums l.

svefns (vara i ett drömmande eller sofvande tillstånd, ligga försänkt

i dröm eller sömn). Peirrar synar såmk ey komme då att närmast

återgifvas med: i den synen fördjupade sig alltid mitt öga 1. på den

synen hvilade alltid min blick.

Guðrúnarkviða III, 11, 7–8:

Svå på Guðrún.

sinna harma.

Enligt EGILssoN är på oregelbundet preteritum af begja, tiga.

BUGGE yttrar däremot: opå kan umulig være preteritum af begja,

som Eg vil», och kommer till det resultat, att &piggja her har

pregnant betydning få bod» (se edda-upplagan s. 275 och jmfr s. 427).

Sant är visserligen, att på på inga vilkor låter hänföra sig till

begja såsom en verklig grammatisk form af detta verb, men en an

nan fråga är, om icke på kan utgöra en lämning af ett gammalt

preteritum utaf ett i språket för öfrigt förloradt starkt verb, som

står i närmaste slägtskap med begja och på ett äldre språkstadium

gjort tjänst i stället för denna svaga med j-ljud afledda verbalform.

Oss synes, som om många skäl kunde anföras till förmån för en

sådan uppfattning. I de isländska språklärorna upptages allmänt

brå såsom preteritum af bregÖa, men strängt taget kan brå lika li

tet utgöra preteritiform till bregða som på till begja. Preteritum till

bregða kan icke heta annat än brag) och en förklaring sådan som

RYDQvISTS (Svenska Språkets Lagar s. 130 och 211), WIMMERs

(Fornnordisk Formlära § 16) och PFEIFFERs (Altnordisches Lese

buch § 74), enligt hvilken brå skulle hafva uppstått af en äldre

form bragð, synes oss afgjordt strida mot ljudlagarna, då väl g kan

bortfalla såsom slutljud, men intet vidare exempel lärer kunna upp

visas, att först ett d-ljud afslipats efter g och sedan g-ljudet un

dertrykts. Då kunde lika väl frå förklaras ur en äldre form fragn

(såsom PFEIFFER verkligen gör § 74) genom successivt undertryc

kande af n- och g-ljud. Men det är uppenbart, att ett fortskri

dande på denna väg leder till en betänklig kränkning af ljudla

garna. Lika litet som perfektformerna af vun-vw, xón-10, xåén-zoo

(jmfr lat. clepo utan t-afledning) och af lat. pec-to (jmfr gr. fréxao),

plec-to (jmfr gr. fråéxw) bildats af presensformerna genom under
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tryckande af deras t-ljud, eller perf. af xgt-vw, xåi-vo och lat.

sper-no, ster-no utgått ur den med n-ljud utbildade verbalstam

men, lika litet äro i vår tanke preteritiformerna brå, frå att för

klara ur verbalstammar bragð-(bregð-), fragn-(fregn-), hvilka se

nare stå på en yngre språkgrund än de först nämda formerna. En

sådan förklaring lider af det fel, som på vetenskapligt språk kallas

hysteron proteron. Verbet bregða "bragð (brugðum brugðinn): *brega

brå ("brågum *breginn) = glö-da: t. glühen (isl. glóa); = mö-da:

t. mühen; = t. dul-de-n, mel-de-n: tåla, mäla; = skör-da, bör-da:

skära, bära; = lat. can-to, cap-to, jac-to: cano, capio, jacio o. s. v.

Detta alt formelt taget. Likaså: fregna: "frega frå (frågum freginn)

= isl. meg-na: mega = sv. bo-na: bo = lå-na: isl. ljå.

Den infinitiv, som formelt taget svarar till brå, är följaktligen

icke bregða, utan *brega, hvilken likväl – åtminstone i skriftsprå

ket – gått så tidigt förlorad, att den icke ens i den äldsta litera

turen träder oss någonstädes till mötes (jmfr emellertid sv. munar

ternas bräga RIETz s. 51 samt det norska folkspråkets brega

AASEN s. 77)". Denna urgamla starka preteritiform brå gör tjänst

som preteritum till det yngre verbet bregða, hvars alla öfriga for

mer (till och med pret. plural.) bildas af presensstammen breg).

Hvad åter beträffar fregna, tillhör den med n utbildade stammen

endast tempus præsens, under det att verbets alla andra former

hänföra sig till "frega. Så redan i mesogötiskan (fraihnan). Jäm

för dess utom böjningen af likartade verb i latin, grekiska och san

skrit. Det är i alla språk en helt vanlig företeelse, att ett böj

ningsord bildar sina olika former af flere än en stam. Formelt ta

get kan det isl. preteritum keypta omöjligen vara bildadt af den i

språket mot samma preteritiform faktiskt svarande infinitiven kaupa,

lika som ej häller bagat, hugat kunna utgöra några verkliga gram

matiska former af hegja, hyggja. Aurar är visserligen den faktiska

pluralformen till eyrir och låta den faktiska genitiven till neutr.

plural. læti, men från strängt grammatisk och rent språkhistorisk

synpunkt betraktade höra dessa former visserligen icke tillsammans.

Den positiv, af hvilken äldre uppkommit, kan icke vara gammal,

utan *ald (jmfr t. alt, d. old), och den egentliga nominativen till

itineris är icke iter, utan "itinus. Bonus melior optimus företer icke

mindre än tre särskilda adjektivstammar och pégo oiato èvrjvoxa är

exempel på ett grekiskt verb, som böjes med trenne olika stammar.

*) Vidare må påpekas munarternas braga och brå RIETz s. 48, AAsEN

s. 73, 75 samt sv. riksspråkets förebrå (jmfr RYDqvisT Sv. Spr. L. I s. 129),
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Huru ett böjningsord kunnat på sådant sätt hopfogas till ett helt

af flere olikartade beståndsdelar, förklaras ganska lätt med tillhjälp

af språkhistorien, som lär, att dylika oegentligheter bero på språkets

lif och dess därifrån oskiljaktiga utveckling och förändring. Gamla

ordformer dö bort och nya träda fram i deras ställe. Men emedan

en sådan förändring går helt längsamt för sig, kommer alltid ett

språk att under hvarje skede af dess utveckling i vissa afseenden

innehålla en blandning af gammalt och nytt, som icke stämmer väl

tillsammans. De gamla ordformerna hafva icke hunnit att helt och

hållet undanträngas och de nya hafva ännu icke kommit uteslutande

till väldet. Däraf uppstår en halfhet på det grammatiska området

och formsystemet blir delvis rubbadt. De allra flesta s. k. oregel

bundenheter bero på historiska förhållanden och låta på sådant sätt

rationelt förklara sig.

Vi vilja ställa den förevarande preteritiformen på i samma för

hållande till ett en gång befintligt, men redan tidigt förloradt starkt

verb "hega, som brå till "brega och frå till "frega. Icke häller de

senare infinitiverna träffas i den gamla nordiska literaturen, men

det lider dock intet tvifvel, att de ligga till grund för preteritifor

merna brå, frå lika som vega för vå. Preteritiformen på står i

själfva verket icke mera enstaka än brå, ty under det att i förra

fallet alla öfriga former bildas af det med j-afledning utvidgade

verbet heg-ja (som därjämte har ett fullt regelbundet preterit. hagða),

så hänföra sig i det senare fallet alla de andra böjningsformerna

till det med d-afledning utbildade verbet breg-óa. Mera regelbun

det är frå (frågum freginn). Dock icke sa fullständigt som vå,

hvars infinitiv svarar fullkomligt mot preteritiformen. I föreva

rande afseende kan således frå sägas intaga en förmedlande ställ

ning mellan sådana former som på, brå å ena sidan och vå å

den andra. Af verbet trega åter träffas inga andra starka for

mer än presens och partic. pret. passiv., hvilka likväl låta sluta till

ett en gång befintligt preteritum trå. Under det att "pega således

har blott och bart preteritum, saknar trega just denna form. Med

kännedom om att hela språkutvecklingen sedan långliga tider till

baka gått i den riktning, att de starka formerna så småningom dött

bort och ersatts utaf svaga, kan man icke häller finna något un

derligt däri, att vid en viss tidpunkt af språklig utveckling det ena

verbet finnes hafva behållit den ena starka formen, det andra åter

en annan. Språkhistorien lär tvärt om, att olika tiders språk har

att förete olika bortdöende former af stark böjning och att mången

gång blott en enda form står kvar af ett förut fullständigt böjdt
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starkt verb. Enligt WIMMER äro t. ex. hvak, sreip lika så ensamt

stående preteritiformer som på, då i förra fallet böjningen eljest är

hvika hvikaða och i det senare alla formerna för öfrigt bildas af

sveipa. Angående preterit. valt och dess förhållande till valda se

RYDQvIST Svenska Språkets Lagav I s. 196, 197. I vår egen tids

språk äro burgen, gulden, svullen, vaken de sista återstående starka

lämningarna af de motsvarande verben, som i äldre tider haft be

visligen stark böjning. Under en långt tidigare period stodo de

participiala bólginn, hnipinn, slokinn, toginn, auðinn, bautinn, söium

(se WIMMER) på alldeles samma punkt, där nyss nämda particip

för närvarande befinna sig.

Vid behandling af fsv. pighia yttrar RYDavisT (Svenska Språ

kets Lagar I s. 217): Att en äldre stark böjning, omfattande de

särskilda formerna, en gång tillvarit, är väl att förmoda, men huru

dan denna kunnat vara, är ej lätt att gissa». Vi instämma med

RYDQVIST i fråga om den sannolika tillvaron af en stark fornböj

ning, men anse för vår del, att denna icke kan hafva varit någon

annan än pighia pa, isl. pega på, enär alt tyder omisskännligt där

på, att tiga teg är en jämförelsevis ung bildning (analog med skrifva

skref, blifva blef, gnida gned, pipa pep, skrika skrek, sprida spred,

som alla räkna ganska unga anor i vårt språk), medan däremot

åtskilliga samstämmande omständigheter hänvisa på böjningen hega

på och valet af ett tredje böjningssätt icke synes hafva nagot skäl

för sig. Det af RYDQvIST anförda och med det fsv. pighia sam

manstälda gr. otyåv anse vi icke kunna i någon mån inverka på

frågan, då ljudlagarna synas oss lägga hinder i vägen för en sam

manställning af detta ord med den latinska och nordiska verbal

Stammen.

En participialform thigin ligger tydligen till grund för det af

RYDQVIST anförda fsv. thignadhe (tystnade). När därtill kommer,

att fornsvenskan har supinformen tighat, teghat, synas skäl vara för

handen att ställa partic. *thigin vid sidan af tighat, nysv. tegat på

samma sätt som "ligin (isl. leginn) vid sidan af legat (fsv. lighat)

och sitin (isl. setinn) vid sidan af setat. Redan denna analogi talar

för, att pighia tillhört samma starka konjugationsform som liggia

och sitia. Vidare må väl den frågan uppstå, om icke den af RYD

QvIST (I s. 217) från Bonaventura anförda formen thagho, som an

tages såsom ett möjligt skriffel för thaghdo (jmfr RYDQVIST III s.

211), verkligen utgör pluralis till på i Guðr. kv. III, 11. Någon

uppmärksamhet förtjänar väl ock det danska preterit tar eller taug.

Afven norskt folkspråk har enligt AASEN märkvärdigt nog preterit.



56 M. B. Richert.

tag af tegja, hvilken form AASEN emellertid uppger såsom en af

kortad form aftagde. Det synes oss dock långt ifrån afgjordt, att tagde

skulle kunna afkortas på det sätt, att däraf uppstode tag. Månne

icke en så beskaffad afkortad form komme att stå alt för enstaka

utan stöd af analogier? Hvarken segja eller leggja uppgifvas häller

af AASEN såsom försedda med några afkortade preteritiformer sag

eller lag, men väl med sa', la. Dessa hafva dock ingalunda upp

stått af sag, lag, hvilka i sin ordning skulle utgöra afkortningar af

sagde, lagde, utan hafva tydligen uppkommit af formerna utan g

ljud sade, lade (hvaraf sae, lae och sedermera sa, la). Så äfven i

svenskt hvardagsspråk sa, la, uppkomna genom afkortning af sade,

lade, på samma sätt som de i friare umgängesspråk ofta hörda pre

teritiformerna älska', kasta af älskade, kastade. Det är just den för

verben säga, lägga egendomliga bortkastningen af g-ljudet, som gör,

att dessa verb kunna på dylikt sätt afkortas i preteritum, emedan

deras preteritiformer blifva genom g-ljudets undertryckande tämligen

likstälda med sådana som älskade, kastade, d. v. s. hafva a-vokal

omedelbart framför preteritiändelsen –de. Sålunda kan t. ex. gnagde

aldrig afkortas till gna, eftersom g-ljudet icke faller bort i preteri

tum, och ännu mindre kan däraf uppstå någon preteritiform gnag.

För AASENS åsigt skulle man möjligen kunna vilja anföra den i en

och annan svensk munart stundom hörda preteritiformen lag af lägga

(ehuru visserligen icke någon motsvarande form uppgifves af Aasen

för norskan), men om man närmare betraktar förhållandet, skall

man finna, att lag ingalunda uppstått genom afkortning af lagde (i

hvilket fall formen lag skulle vara ganska gammal och hafva upp

kommit, medan g-ljudet här ännu hördes), utan är att förklara ur

la (i st. f. lade) genom oorganisk tillsats af g-ljud i analogi med de

svenska munarternas sto-g (i st. f. sto = stod), blo-g (i st. f. blo =

blod) m. fl. dylika. Jämföras må äfven riksspråkets preteritiformer

do-g, så-g. Men på sådant sätt lär icke det norska tag kunna för

klaras, då (åtminstone att döma af AASENS uppgifter) ingen pre

teritiform tade med undertrykt g-ljud förekommer i norskt folk

språk (lika som ej häller i någon svensk munart enligt RIETz).

Enligt vår uppfattning förhåller sig det norska tag och isl. på

(af *hega) till pagða (af begja) = vaf (af vefa): vafða (af vefja).

I analogi med *paga (hvaraf formen pagat; jmfr dess utom a-vokal

i mesog. hahan och lat. taceo) finnes också ett hit hörande verb vafa.

Vidare är att anmärka, att det fsv. pighia står vid sidan af isl.

hegja lika som sighia vid sidan af segja. En mot *paga svarande

nordisk form saga träffas i ledsaga (jmfr för öfrigt t. sagen).
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Isl. *hega på : *haga (hvaraf med j-afledning peg-ja) = feta

fat:fata = freta frat: frata (se WIMMERs formlära § 116) = vera -

var : vara (varade varat). Påtagligen är "paga (och pegja) en yng

re verbalform än *pega på, såsom förhållandet är med nyss an- *

förda svaga former fata, frata, vara gent emot de gamla starka ,

verben, äfven som med braga (se ofvan s. 53 noten 1) gent emot

*brega brå. 3

Om än invändningar kunna göras mot den nu meddelade tyd

ningen af på, anse vi dock den samma innebära vida mindre svårig

heter än det af BUGGE gjorda antagandet rörande konstruktion och

betydelse hos verbet piggja. BUGGEs tolkning synes oss nämligen i

alla händelser mera grundad på enstaka språkföreteelser, mindre

stödd på analoga exempel. Hvad beträffar genitivkonstruktionen på

sinna harma, finnes fullständig analogi med pegi på heiria orða

Prymskv. 18 och Guðrkv. I, 24. Att ingen form af verbet pega

träffas mer än på detta ställe, bör icke väcka större bëtänklighet

%

än samma förhållande med t. ex. vår Håvam. 19. ***
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Om V-omljudet afi i och ei i de

nordiska språken

I. 0m v-omljudet af i framför nasal,

Af

L#0P0LD FRE]|IK LRFFLER.

UPSALA 1877.

Esaias Edquists boktryckeri.
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FÖRORD.

Detta arbete utgör första afdelningen af en följd af un

dersökningar rörande v-omljudet i de nordiska språken (jfr s.

15 i det följande). Det har synts mig lämpligt att samman

fåtta en del af dessa undersökningar under den tittel, som detta

*bete bär. Denna del torde komma att kräfva trenne sär

*ilda afhandlingar, hvar och en af omkring samma omfång

*n den nu föreliggande första. Den andra af dessa är afsedd

* Omfatta de återstående fallen af v-omljud af i och den tredje

*-0mljudet af i och af ei. Till dessa fortsättningar af arbetet

föreligga materialsamlingar af samma utförlighet, som till det nu

utgifna, hvarjämte redan någon del af det följande är utarbetad

i manuskript.

Det återstår mig att uttala en liflig tacksägelse till Pro

fessorn, Rektorn vid Aarhus Katedralskole, m. m. Doktor G.

LUND samt Adjunkten vid Lunds Universitet. Doktor K. F.

SöDERwALL, hvilka haft den utomordentliga välviljan att låta mig

draga nytta af sina handskrifna samlingar – den förre till ett

forndanskt laglexikon, den senare till en ordbok öfver den sven

ska medeltidslitteraturen utom lagarne –, i det att de ur dessa

meddelat mig ett antal vigtiga bidrag till de exempelsamlingar,

som för denna afhandling fordrats. Dessa bidrag äro i det föl

jande för hvarje särskild gång utmärkta med [L] eller [S].



Åfven ber jag att få på detta sätt hembära mina tacksä

gelser till dem, hvilka meddelat mig värdefulla upplysningar rö

rande svenska landskapsmål. Särskildt må i detta hänseende

med tacksamhet nämnas Docenten vid Helsingfors Universitet

A. O. FREUDENTHAL.

Upsala i Januari 1877.

Förf.



Nyttjade källor.

Aarb. = Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, udg. af det

Kong. Nordiske Oldskrift-Selskab. Kjøbh. – Vid Aarb, till

fogas det årtal, som angifver bandet.

AAsEN = Norsk Ordbog ... af I. Aasen. Christiania 1873. (Stundom

angifven med AAsEN, NO.)

AAsEN, No. Gr. = Norsk Grammatik af I. Aasen. Christiania 1864.

Ad. Gr. se HoLTzMANN.

Alex. = Konung Alexander .... utg. af G. E. Klemming. Stockh. 1862.

[SFS XII]

ÅNO. = Annaler for Nordisk Oldkyndighed og Historie, udgivne af det

Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab. Kjöbh. – Vid AN0.

tillfogas det årtal som angifver bandet.

v. APHELEN, Dict. Roy. = Dictionnaire Royal af H. v. Aphelen. Andet

Oplag. ... Tredie Tome, Dansk og Fransk. Kiøbh. 1775.

ARBoRELIUS = Conspectus Lexici Lingvæ Dalekarlicæ, quem ... præs. E.

M. Fant, publ. cens. off O. U. Arborelius. Ups. 1813.

ARBoRELIUs, Gram. = Conspectus Grammatices Linguæ Dalekarlicæ ..

sect. prim. ... præs. E. G. Geijer ... off. O. U. Arborelius.

... Ups. 1818. – Sect. post. Ups. 1822.

Å-Reihe se BEzzENBERGER. -

Barl. = Barlaams ok Josaphats Saga ... Udg. af R. Keyser og C. R.

Unger. Christiania 1851.

BELFRAGE = Om verbet i Vestgötamålet Akad. afhandl. ..... af Å. G.

L. Belfrage. ... Lund 1871,

BENDsEN = Die nordfriesische Sprache nach der Moringer Mundart ....

von B. Bendsen. Leiden 1860.

Bernh. = Helige Bernhards Skrifter . ... utg, af H. Wieselgren. Stockh.

1866. [SFS XVI -

BEzzENBERGER, A-Reihe = Ueber die A-Reihe der gotischen Sprache. ...

von A. Bezzenberger. Göttingen 1874.

BH = Lexicon Islandico-Latino-Danicum Biörnonis Haldorsonii. I, II. Hav

niæ 1814.

BLoMBERG, Germ. Omlj. = Bidrag till den germaniska omljudsläran med

hufvudsakligt afseende på Forn-Norskan. Akad. afhandl. ....

af C. J. Blomberg ... Ups. 1865.



VI

BoDoRFF = Bidrag till kännedomen om Folkspråket på Öland. Akad.

Afhandl. .... af J. V. Bodorff. Stockh. 1875.

Bon. = Bonaventuras betraktelser öfver Christi Lefverne. , .. utg. af G. E.

Klemming. Stockh. 1860. (SFS XVI

BRANDT, Luc. = Lucidarius ... udg. af det nordiske Literatur-Samfund

ved C. J. Brandt, Kjøbh. 1849.

BRANDT, Suso = Henrik Susos Gudelig Visdoms Bog ... af C. J. Brandt.

Kjøbh. 1858.

Brg. Up = Heliga Birgittas Uppenbarelser ... utg. af G. E. Klemming.

I–IV. Stockh. 1857, 58, 1860, 1861, 1862 [SFS XIV,

1–4].

BUGGE, Rökst. = Tolkning af runeindskriften på Rökstenen i Östergöt

land. Et bidrag til kundskab om svensk sprog, skrift og

skaldekunst i oldtiden. Af S. Bugge. I Antiqvarisk Tidskrift

för Sverige. V, 1. Stockh. 1873.

BUGGE, äR. = Bugges athandlingar om det älsta runspråket, nämligen:

1) Bidrag til Tydning af de ældste Runeimskrifter I, II, Ill i

TfPh. VII, VIII (angifves särskildt med årgångens nummer);

2) Bemærkninger om Runeindskrifter på Guldbrakteater i Aarb.

1871 (angifves särskildt med 71); 3) Veblungnæs-Indskriften

i Aarb. 1872 (angifves särskildt med 72); 4) To nyfundne

morske Rune-Indskrifter fra den ældre Jærnalder. Særsk. aftr

af Vidensk.-Selsk. Forh. 1872 (angifves särskildt med VS.).

BUGGE, äE = Norroen Fornkvæði ..... Sæmundar Edda hins fróða udg.

af S. Bugge. Christ. 1867.

BURE, se Kg. Styr.

C. Bldst. = Codex Bildstenianus i Leg.

C. Bur. = Codex Bureanus i Leg.

CIMMERDAHL = Några Upplysningar om folkspråket i Bleking. Akad.

Afhandl. .... af Ch. R. Cimmerdahl .... Lund 1859.

CoLLIANDER = Bidrag till kännedom om Halländska Allmogemålet. Akad.

Afhandl. .... at C. A. Colliander. Lund 1868.

DALIN = Ordbok öfver Svenska Språket af A. F. Dalin. I, II. Stockh.

1850, 1853.

DF = Dalarnes Fornminnesförenings Årsskrift 1867, Falun (angifves med

DF. I). – Dalarnes Fornminnesförenings Tidskrift. II. Falun

1873. (DF, II.)

DIETERICH = Runen-Sprach-Schatz .... v. U. W. Dieterich. Stockh. &

Leipzig 1844.

DIETRICH, Ano. Lb. = Altnordisches Lesebuch .... v. F. E. C. Dietrich.

2:te Aufl. Leipzig 1864.

Eluc. = Den islamdske Elucidarius, af GISLAsoN aftryckt i ANO. 1858 s.

53–81 efter Cod. AM. Qvart 674 A ”omtrent fra Aar 1200”.

Eriks sæll. Lov = Eriks sællandske Lov, udg. af det nordiske Litteratur

samfund ved P. G. Thorsen. Kjøbh. 1852.

FA. = Friesisches Archiv. Eine Zeitschrift für friesische Geschichte und



VII

Sprache. Herausggb. v. H. G. Ehrentraut. I, II. Oldenburg

1849, 1854.

FICK, ES., se s. 27 härstädes, sista raderna i texten.

Fick W* = Vergleichendes Wörterbuch der Indogermanischen Sprachen

... v. A. Fick. 3te Aufl. I–IV. Göttingen 1874–1876.

FmS. = Fornmanna Sögur .... I–XII. Kaupmh. 1825–1837.

Fpart., se GISLAsoN.

FREUDENTHAL, Nyl. = Om svenska allmogemålet i Nyland. Af A. O.

Freudenthal. – I Bidrag till kännedom af Finlands Natur och

Folk .... 15:de häft. Helsingfors 1870.

FREUDENTHAL, RWm. = Upplysningar om Rågö- och Wichterpalmålet i

Estland. Af A. 0. Freudenthal – I nyssnämda Bidrag ....,

24:de häft. Helsf. 1875.

FRIóRIKssoN, IR. = Islenzkar Rjettritunarreglur eptir H. Kr. Fridriösson

.... Reykjavík 1859.

FRITzNER = Ordbog over det gamle norske Sprog af J. Fritzner. Kri

stiania 1867.

Frost. L = Den ældre Frostathings-Lov, se NGL.

Fsve.-fno. Sprb., se MUNCH.

GADD = Om allmogemålet i Östra Härad af Jönköpings Län af J. A.

Gadd. – I Carlskrona läroverksprogram för 1870–1871.

GDb. = Uppränning till en grammatik för Delsbomålet .... Söderhamn

1862.

GdLph., se SIEvERS.

GisLAsoN, Dö. Ordb = Dönsk Orðabók me5 islenzkum pyöingum ....

K. Gislason. Kaupmh. 1851.

GIsLAsoN, Fpart. = Um frum-parta islenzkrar tvingu i fornöld. Eptir

K. Gislason. Kaupmh. 1846.

GISLAsoN, Ono. Fl. = Oldnordisk Formulære ved K. Gislason .... 1:te

Hefte Kjöbh. 1858 (mer ej utkommet).

GL. = Gotlands-Lagen, se LL

GRAFF = Althochdeutscher Sprachschatz .... v. E. G. Graff I–VI.

Berlin 1834 – 1842.

Grågas, anförd efter FINSENs upplaga i det nordiske Literatur-Samfunds

skrifter.

Greg = Legenden om Gregorius af Armenien .... (till samman med Bon.

utg. af G. E Klemming). Stockh. 1860. (SFS XV)

GRIMM, DGr.* = Deutsche Grammatik v. J. Grimm. 2te Ausg. Neuer

vermehrter Abdruck besorgt durch W. Scherer. I. Berlin 1870.

II, 1, 1875 (sidorna äro angifna efter den ursprungliga upp

lagan).

GRIMM, DW. = Deutsches Wörterbuch v. J. Grimm und W. Grimm. I–

III. Leipzig 1854–1862. IV (ej ännu fullständigt utkommen)

fortges. v. M. Heyne, R. Hildebrand und K. Weigand

Leipzig 1863–1876, V, Leipzig 1864–1873.

GRIMM, Kl. Schr. = Kleinere Schriften v. J. Grimm. I–V. Berlin 1864

– 1871,



VIII

GRkr., se Rimkr.

Gul. L. = Den ældre Gulathings-Lov, se NGL.

HAGERUP = Om det danske Sprog i Angel. Af E. Hagerup. 2den Udg.

. af K. J. Lyngby. Købh. 1867.

Hels.L. = Helsinge-Lagen, se LL.

Hels. Ordb. = Ordbok öfver allmogeord i Helsingland utg. af Helsing

lands Fornminnesällskap. Hudiksvall 1873.

HH. = Idioticon Frisicum .... door M. de Haan Hettenma. Leeuwarden

1874.

HoF (DV.) = Dialectus vestrogothica .... (af Sv. Hof.) Stockh. 1772.

HoFBERG = Nerikes gamla minnen .... af H. Hofberg. Örebro 1868.

HEYNE Ag. Gr.* = Kurze Grammatik der Altgermanischen Dialecte ....

v. M. Heyne. 1. 3te Aufl. Paderborn 1874.

H. Fredr. = Hertig Fredrik af Normandie . ... (utg.) Af J. A. Ahl

strand. Stockh. 1853. (SFS XI)

HoLTzMANN, Ad. Gr. = Altdeutsche Grammatik .... v. A. Holtzmann. 1,1

Leipzig 1870, I, 2, Leipzig 1875.

HoLTzMANN, Uml = Uber den Umlaut. Zwei Abhandlungen v. A. Holtz

mann. Carlsruhe 1843 (I abh. aftryck ur Heidelberger Jahr

bücher 1841).

IED. = An icelandic-english Dictionary .... of R. Cleasby ... by G.

Vigfusson ... Oxford 1874.

Ig.Voc., ee SCHMIDT.

iHom., se WISEN.

IHRE, Gl. Sv. G. = Glossarium Suiogothicum .... auct. J. Ihre. I, II.

Upsaliæ 1769.

I-omlj., se LEFFLER.

JEssEN, Not. = Notitser om dialecter i Herjedal og Jemtland. Af E.

Jessen. – I (Norsk) Historisk Tidskrift, Bd III.

JEssEN, PT. = Uddrag af optegnelser om Vermsk og Båhuslänsk. – I

Pædagogisk Tidskrift utg. af L. A. A. Aulin. 1869.

JLZ. = Jenaer Literaturzeitung ... I–III. Jena 1874–1876.

Jyske Lov, anföres efter N. P. Petersens upplaga. Købh. 1850.

KALéN = Östgötha Dialecten. Acad. Afhandl. .... under inseende af J.

H. Schröder ... förf. ... af M. W. Kalén ... Upsala 1846.

Kg. Styr. = En nyttig Bok, om Konunga Styrilse och Höfdinga, .....

1634 (BUREs ed.).

KoK = Det Danske Folkesprog i Sønderjylland ... ved J. Kok. I, lI.

Købh. 1863, 1867.

Kr.LL. = Konung Christoffers Landslag, utg. af C. J. Schlyter. Lund

1869. (12:te Bandet af Samling af Sveriges Gamla Lagar).

KZ. = Zeitschrift für vergleichende sprachforschung .... herausggb. v.A.

Kuhn. Bd I–XXIII. (Från Bd XXI Neue Folge)

[L], se Förordet.

LCrön. = Een liten Crönike och skemtigh för the Danske, ..... (tills.

med Någer stycker aff then Danske Cröneke ...., Stocholm

1558, omtryckt Stockh. 1863).



Ix

LEFFLER, 1-omlj = Bidrag till läran om i-omljudet med särskild hänsyn

till tiden för den germaniska språkenheten. – I Nordisk Tidskrift

for Filologi og Pædagogik. Ny Række. 2det Bd. Købh.

1875 – 76.

Leg. = Ett fornsvenskt Legendarium .... (utg.) af G. Stephens. I–III,

Stockh. 1847, 1858, 1874. [SFS. VII, 1–3]

LExER. Mhd. W. = Mittelhochdeutsches Handwörterbuch v. M. Lexer . . . .

I, II, Leipzig 1872, 1876. III (ej afslutadt).

Lex. Poet. = Lexicon Poeticum antiquæ linguæ septentrionalis. Conscrip

sit Sv. Egilsson .... Hafn. 1860.

Lfkl. = Skrifter till läsning för klosterfolk .... utg. af F. A. Dahlgren.

Stockh. 1876. [SFS XX]

LILJEGREN = Run-Urkunder utg. af J. G. Liljegren. Stockh. 1833.

LIND = Teutsch-Schwedisches und Schwedisch-Teutsches Lexicon .... af

O. Lind. Stockh. 1749.

LINDER = Om allmogemålet i Södra Möre härad i Kalmar län. Akad.

Afhandl. .... af N. Linder. . . Uppsala 1867.

LL = Landskapslagarne, i Samling af Sweriges Gamla Lagar ... utg. af

H. S. Collin och C. J. Schlyter I-II, Stockh. 1827, 1830;

utg. af C. J. Schlyter III–VII, IX, Stockh. 1834–1852,

1859. Hvar särskild lag upptages här under egen förkortning.

Balkar och kapitel samt hdskr. angifvas på samma sätt som i

glossaren till LL.

LRkr, se Rkr.

Luc., se BRANDT.

LYNGBY Ndfris. = Om nordfrisisk i Bøkking og Hvidding herreder ... af

K. J. Lyngby. Købh., Leipzig 1858.

LYNGBY, Uds. Böjn. = Udsagnsordenes böjning i jyske lov og i den jy

ske sprogart. Af K. J. Lyngby ... Købh. 1863.

LYNGBY, Söjy. Spr. = Bidrag til en sønderjysk sproglære .... Af K. J.

Lyngby. Købh. 1858.

MBib. = Svenska Medeltidens Bibel-arbeten .... utg. af G. E. Klemming.

I, II. Stockh. 1848, 1853. [SFS. IX, 1, 2]

MELL. = Konung Magnus Erikssons Landslag, utg. af C. J. Schlyter.

Lund 1862. (Saml. af Sweriges G. Lagar, X Bd)

MESL = Konung Magnus Erikssons Stadslag, utg. af C. J. Schlyter.

Lund 1865. (Saml. af Sweriges G. Lagar, XI Bd)

MoLBECH, DDL. = Dansk Dialect-Lexikon .... ved C. Molbech. Kiøbh.

1841.

MoLBECH, DGl. = Dansk Glossarium eller Ordbog over forældede danske

Ord . . . . af C. Molbech. I, II. Kiøbh. 1857, 1866.

MoLeEcH, D0. eller Da. Ordb = Dansk Ordbog .... af C. Molbech.

2den Udg. Kiøbh. 1859.

MUELLER, EEW. = Etymologisches woerterbuch der englischen sprache

I, II. Coethen 1865, 1867.

MUNCH, Fsve.-fno. Sprb. = Forn-Swenskans (Svænsku ok Gøzku) och Forn

II



Norskans (Norrænu) Språkbyggnad .... af P. A. Munch ...,

Stockh. 1849.

MUNCH, Got. Fl. = Det gotiske Sprogs Formlære .... af P. A. Munch.

Christiania 1848.

MUNCH, Ono. Gram. = Det oldnorske Sprogs eller Norrønasprogets Gram

matik .... af P. A. Munch og C. R. Unger. Christiania

1847.

MUNCH, SA. = P. A. Munch. Samlede Afhandlinger, udg. .... af G.

Storm. I–IV, Christ:a 1873–1876.

MöLLER = Ordbok öfver halländska landskaps-målet samlad af P. Möller.

Lund 1858.

MöLLER, fra. = Nouveau dictionnaire françois-svedois et svedois-françois.

utg. af L. Möller. Stockh. och Upsala 1755.

MöLLER ty. = Tysk och Svensk samt Svensk och Tysk Ordbok. Tredje

Delen .... Verf. v. I. G. P. Möller. Greifswald 1790.

NGL. = Norges gamle Love .... udg. ved R. Keyser og P. A. Munch.

I–III. Christ:a 1846–1849.

nHom. = Gammel norsk Homiliebog (Codex Arn. Magn. 619 Qv.) udg.

af C. R. Unger. Christ:a 1864.

NIELSEN, Vald. Jb., se Vald. Jb.

Nomencl. Frany. = Nomenclature françoise, allemande, italienne et danoise

comp. par D. Matras .... Coph. 1843.

NÄSMAN, Hist. = Historiola lingvæ dalekarlicæ .... præs. A. Brönwall

a R. E. Näsman ... Upsaliæ 1733.

OHL. = (Den legendariska) Olofs Saga hins helga ..... Udg. af R. Key

ser og C. R. Unger. Christ:a 1849.

Ono. Ordb. = Oldnordisk Ordbog .... af E. Jonsson. Kjöbh. 1863.

OUTzEN (Gl. Fr.) = Glossarium der friesischen Sprache, besonders in nord

friesischer Mundart ..... von N. Outzen ... . . Kopenhagen

1837.

PEDERsEN, Voc. = Wocabularium ad vsum dacorum. [Paris 1510.] Anses

vara förf. af C. Pedersen. På Upsala Universitetsbibliotek

finnes ett ofullständigt exemplar af denna ytterst sällsynta bok

(se om den samma C. BRUUN, Aarsberetninger og Meddelelser

fra det store Kongel. Bibliothek ... I B., Kjøbh. 1870, s. 178

– 185).

Pet. Dict. = Le petit dictionnaire François-Danois. De D. Matras

Copenhague 1628.

PFEIFFER, Ano. Lb. = Altnordisches Lesebuch v. F. Pfeiffer .... Leipzig

1860.

RAsk, Anvisn. = Anvisning till Isländskan .... af E. C. Rask. ......

Stockh. 1818.

RB. Jb. = (De Roskildske Bispers Jordebog eller) Registrum redituum ....

ad Episcopum Roskildensem in Selandia, Meonia et Rugia per

tinentium circa 1370, i SRD. VII, 1 – 152.

RIFTz (SDL.) = Svenskt Dialekt-Lexicon af J. E. Rietz ... I, II. Malmö

1867.



XI

Rimkr., Rkr. = Svenska medeltidens rim-krönikor. I–III. Stockh. 1865,

1866, 1867, 1868. (SFS XVII, 1–3] – LRkr. afser Lilla,

GRkr. Gamla rim-krönikan (i Rkr. I).

RUsswURM = Ueber die Sprache der Inselschweden

Reval 1855.

RW. = Altfriesisches Wörterbuch v. K. v. Richthofen. Göttingen 1840.

RYDavisT, SSL = Svenska Språkets Lagar ... af J. E. Rydqvist. I–V.

Stockholm 1850–1874.

[S], se Förordet.

• • • • - v. C. Russwurm.

SAHLSTEDT = Swensk 0rdbok .... Af A. Sahlstedt ..... Stockholm

1772.

ScHERER, zGDS. = Zur Geschichte der deutschen Sprache v. W. Scherer.

Berlin 1868.

ScHMIDT, Ig. Voc. = Zur Geschichte des Indogermanischen Vocalismus v.

J. Schmidt. I, II. Weimar 1871, 1875.

SDL., se RIETz.

Sdm. L. = Södermanna-Lagen, se LL.

SE. = Edda Snorra Sturlusonar. I, II. Hafniæ 1848, 1852.

SERENIUs = Dictionarium suethico-anglo-latinum .... collegit ... J. Se

renius . . Stockh. 1741.

SFS. = Svenska Fornskriftsällskapets Samlingar. I–XX. Stockh. 1844

–1875. Banden angifvas efter den nya nummerordningen.

SFS. Bibl. = Sveriges dramatiska litteratur ... Bibliografi af G. E. Klem

ming (ej afslutad).

SIDENBLADH = Allmogemålet i norra Ångermanland. Akad. Athandl. ...

af K. Sidenbladh ... Uppsala 1867.

SIDENBLADH, HSn. = Sveriges härads- och sockennamn ... af K. Siden

bladh. 2:dra uppl. Stockh. 1873.

SIEvERs, GdLph. = Grundzüge der Lautphysiologie .... v. E. Sievers.

Leipzig 1876.

Sj. Tr. = Själens Tröst .... utg. af G. E. Klemming Stockh. 1871–

73. (SFS XIX]

Sk. L. = Skåne-Lagen, se LL.

Skråordn. = Skråordningar samlade af G. E. Klemming. Stockh. 1856.

[SFS. XIII]

Skå. Saml. = Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning.

1868–69–1873.

Sm. L. = Smålands-Lagen (Kristnu-Balken), se LL.

SPEGEL, Gl. SG. = Glossarium-Sveo-Gothicum .... af H. Spegel. Lund

1712.

SSL., se RYDQvIST.

SRD. = Scriptores rerum danicarum medii ævi ..... T. VII. Hauniæ

1792.

Strgl. = Strengleikar eða Lioðabok .... udg af R. Keyser og C. R. Unger.

Christ:a 1850.

STRöMBoRG = Svensk Språklära ..... upptagande äfven ... fornsven
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skan i jämförelse med de svenska landskapsmålen. Af N.

Strömborg. Stockh. 1852.

STyFFE = Skandinavien under Unionstiden .... af C. G. Styffe. Stockh.

1867.

Suso = H. Susos gudeliga snilles väckare ... utg. af R. Bergström. Stockh.

1868–70. (SFS XVIII]

Sve. Dipl = Diplomatarium Svecanum ... ed. J. G. Liljegren ... I, II.

Holm. 1829, 1839. III, IV, V. . . B. E. Hildebrand. Holm.

1842 och 1850, 1853 och 1856, 1858 och 1865.

SÄvE, Dalm. = Några upplysningar om Dalmålet och Dala"mogens Folk

lynne af C. Säve ... Upsala 1852 (2:dra uppl. Stockholm

1855).

SÄvE, Gutn. urk. = Gutniska urkunder . ... Acad. Afhandl. af C. Säve.

Stockh. 1859.

SÄvE, Sta. vb. = De starka verberna i dalskan och gotländskan. Akad.

Afhandl. .... af C. Säve ... Upsala 1854.

TfPh. = Tidskrift for Philologi og Pædagogik. I–X. Kjöbh. 1860–1872,

1873.

Upl. L. = Uplands-Lagen, se LL.

UPMARK = Upplysningar om Folkspråket i Södertörn. Akad. Afhandl.

. af G. Upmark ... Stockh. 1869.

Vald. Jb. = Liber census Daniæ. Kong Waldemar den andens jordebog,

udg. .... af O. Nielsen. Købh. 1873.

VARMING = Det jydske folkesprog ... af L. Varming .... Kjøbh. 1862.

VGL. = Westgöta-Lagen, se LL.

VGL. III. = Lydekini excerpta i VGL.

Voc. rer. = Vocabularius rerum: ... a I. Turson .... Hafniæ 1 579.

Wadst. klr = Wadstena kloster-reglor .... utg. af C. F. Lindström.

Stockh. 1845. [SFS. IV]

WAHLENBERG, EdV. = Ueber Einwirkung der Vokale auf Vokale: Um

laut, Brechung, Assimilation .... von Fr. W. Wahlenberg.

Sigmaringen 1855.

WEIGAND, DW. = Deutsches Wörterbuch von F. L. K. Weigand. 2:te

Aufl. I, II. Gieszen 1873, 1876.

WIDMARK = Bidrag till kännedomen om Vesterbottens landskapsmål. Akad.

Afhandl. .... af F. Widmark .... Stockh. 1863.

WIMMER, Fno. Fl. = Fornnordisk formlära af L. F. A. Wimmer. Lund

1874.

WIMMER, Ono. Fl. = Oldnordisk Formlære .... Af L. F. A. Wimmer.

Købh. 1870.

WIMMER, Runskr. opr. = Runeskriftens oprindelse og udvikling i Norden.

Af L. F. A. Wimmer. Købh. 1874.

WISEN, iRom. = Homiliu-B6k. Isländska Homilier ... utg. af T. Wisén.

Lund 1872.

yVGL = Yngre Westgöta-Lagen, se LL.

yVmL = Yngre Westmanna-Lagen, se LL.
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ZDA = Zeitschrift für deutsches alterthum ..... herausggb. v. M. Haupt,

sedan af K. Müllenhoff, slutligen af E. Steinmeyer. I–XIX

Bd. (Neue Folge från Bd. XIII)

ZDPh. = Zeitschrift für deutsche philologie herausggb. von E. Höpfner

und J. Zacher. I–VII Bd.

ZVS = Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft. He

rausggb. von M. Lazarus und H. Steinthal. I B. Berlin

1860.

äVGL = Äldre Westgöta-Lagen, se LL.

ÖGL = Östgöta-Lagen, se LL.

Anm. Öfriga arbeten, hvilka blott nyttjats någon enstaka gång, angifvas

i det följande fullständigt, då de citeras.



Öfriga förkortningar.

a., ack. = ackusativ

a. a. = anfördt arbete

afd. = afdelning

ags. = angelsaxiska

äln. - A1111äl11

a. st. = anfördt ställe

") blek. = blekingska

bhl., bohl. = bohuslänska

da. = danska

dal. = dalska

dat. = dativ

Db. = Delsbo socken i Helsingland

dst. = därsammastädes

eng. = engelska

enl. = enligt

estsve. = estsvenska

ex. = exempel

f. = femininum

fda. = forndanska

fris. = fornfrisiska

fgutn. = forngutniska

fhty. = fornhögtyska

fkspr. = folkspråk

fl. = flere

flst. = flerstädes

fnfra. = fornmederfrankiska

fno. = fornnorska

fnord. = fornnordiska *)

fris. = frisiska

fsa. = fornsaxiska

fsve. = fornsvenska

färö. = färöiska

g., ggr. = gång, gånger

gen. = genitiv
-

got. = gotiska

gottl. = gottländska

grek. = grekiska

hall. = halländska

hd, hrd, här. = härad

hds., hdskr. = handskrift

hels. = helsingska

herj. = herjeådalska

holl. = holländska

i sht = i synnerhet

isl. = isländska

jfr = jämför

jmtl., jtl. = jämtländska

lat. = latin

m. = maskulinum

mhty = medelhögtyska

m. = not (efter s. = sida)

n. + nOrra

n., nom. = nominativ

nholl. = nyholländska

nhty. = nyhögtyska

no. = norska, norska folkspråk

nrbtn. = norrbottniska

nrk. = närkiska

ntr. = neutrum

nyl. = nyländska i Finland

o. d. = och dylika

orig. = original

perg. = pergament, -sbref

pl., plur. = plural

rspr. = riksspråk, -et

s. = sida

s. = södra

sdm. = södermanländska

*) Då samma förkortningar som för landskapsmålen men stor begynnelse

bokstaf i det följande nyttjas, utmärkes härmed själfva landskapet.

*) Härmed afser jag det språk, som talats i Norden, innan dialektiska skilj

aktigheter börjat uppstå.
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g = singula *

# = skånsk<=a

smål = s*****-1=5-ndska

sn, snr = s<><> ken, socknar

stå. -- starkt, starka

svagasva = svagt -

we = svensk<=a

sömö = sPr=a-ket i Södra Möre hd

af Ka 1 ==xar län

v = ver*

vb = verb>

vbtn., vstb. = västerbottniska

vdal. = västerdalska

vgöt., vstgt. = västgötska

vrml. = värmländska

ångml. = ångermanländska

ödal. = österdalska

ög., östgt. = östgötska

öl. = öländska

östb., östbtn. = österbottniska i

Finland.
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Af

Leopold Fredrik Leffler.

Inledning.

Med om ljud eller öfvergångsljud förstår man i allmänhet

den af vissa vokaler eller till dessa vokaler svarande svaga spi

ranter (s.k. halfvokaler) framkallade förändring af föregående vo

kal eller diftong, hvarigenom vokalen ombildas till ett nytt en

kelt vokalljud, diftongen till en enkel vokal eller ny diftong, så

att det nya ljudet blir mer öfverensstämmande med det, som ver

kar förändringen. Inom den germanska språkstammen är det,

enligt den nu mer allmännaste åsigten, blott i, u, j och v*),

som verka omljud.

Omljudet blir enligt nu nämda uppfattning tydligen en art

af vokalisk assimilation eller likdaning, såsom också BoPP*),

") Äfven ett af a verkadt omljud (af i till e och af u till o) har af

vissa författare antagits för de germanska språken. Redan 1841 (Uml.

s. 1 f.) framstälde HoLTzMANN denna teori om ett germanskt a-omljud,

hvilken hos oss BLoMBERG i Germ. Omlj. långt senare utvecklat. Enligt

den nyare uppfattningen äro emellertid de antagna omljudsformerna e och

o de äldre ljuden (jfr här s. 9), hvarför detta ”a-omljud" bör utgå ur den

germanska språkläran (se härom utförligare hos BEzzENBERGER, A-Reihe

samt min afhandling om I-omlj. s. 4, 24–26). – Ett a-omljud af eo

till ea har helt nyligen JoH. SCHMIDT sökt göra gällande. Se härom s.

10 n. 2 i det följande.

*) FR. BoPP, Vergleichende Grammatik – 3 Ausg., 1 Bd., Berlin 1868,

s. 99.

1
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BINDsEIL*), STEINTHAL (ZVS. I, 119), RUMPELT *) m. fl. uttryck

ligen känneteckna det. Denna vokaliska assimilation är här re

gressiv eller tillbaka verkande i motsats till den vokaliska

progressiva eller framåtverkande assimilationen, som i syn

nerhet är typisk hos de uralaltaiska språken. Ett par exempel

må belysa dessa båda slag af vokalisk assimilation. Af det äl

sta nordiska runspråkets gastiR blir gestir (sedan gestr), af det

i norska handskrifter bevarade kallaðum blir i isl. kalluðum, se

dan kolluðum (senare kölluðum). I turkiskan åter bildas af or

det baba: baba-lar-um-dan med blott hård a vokaler i de följande

ordbildningselementen, men däremot af dedeh: dede-ler-in-den med

blott lena vokaler*). Detta senare slag af assimilation är up

penbarligen vida lättförklarligare än det förra. Ty att ett re

dan uttaladt vokalljud kan inverka på de därefter följande är

helt naturligt. Att däremot ett ännu icke af talorganerna fram

bragt och af örat förnummet vokalljud inverkar på det vokal

ljud, som i en föregående stafvelse frambringas, är onekligen en

egendomlig företeelse. Också hafva tänkare och språkforskare, i

synnerhet på senaste tider, gjort denna företeelse till föremål för

undersökningar och olika teorier. Här, där icke omljudet i sin

helhet utan blott en särskild art af det samma skall behand

las, kan icke vara platsen att utförligare ingå på dessa teorier

eller söka underkasta dem en kritik. Att med några ord i denna

inledning antyda de vigtigaste af dem har jag emellertid trott

vara lämpligt, så mycket hällre som de hittils hos oss ej blifvit

föremål för någon som hälst offentlig belysning.

Det är dels en mer psykologisk, dels en mer strängt

ljudfysiologisk uppfattning af omljudet, som man återfinner

hos olika författare. Redan JACoBI ansåg, att en regressiv vo

kalisk assimilation kunde "nur aus einer Anticipation des Ablei

tungs- oder Endungsvocales in der Vorstellung erklärt werden”*).

Senare har STEINTHAL, som för de grammatiska företeelserna i

allmänhet vill söka en psykologisk grund, från denna synpunkt i

ZVS. I, 112 f. utförligt undersökt assimilationslagarne. Han

åberopar sig till förklaring af den regressiva assimilationen på

*) K. E. BINDsEIL, Abhandlungen zur allgemeinen vergleichenden Sprach

lehre, Hamburg 1838, s. 254, 257.

*) H. B. RUMPr LT, Deutsche Grammatik, Berlin 1860, s. 84.

*) Efter W. D. WHITNEY, Language and the study of language, Lon

don 1867, s. 318. I det följande angifven med Lang.

*) TH. JAcoBI, Beiträge zur Deutschen Grammatik, Berlin 1843, s. 25.
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det kända förhållandet, att man kan tala långa perioder utan

att medvetet tänka det talade i det ögonblick, det uttalas, i det

att ”der folgende Gedanke schon herbeigeholt wird, während der

Sprach-Mechanismus noch bei der Ausführung des vorangehenden

ist" (a. st. s. 124). På detta sätt, säger han, kunna lätt ord

och ljud, som ännu icke uttalats, inverka på dem, som förut

skola uttalas. I språket anser STEINTHAL människans skönhets

sinne gifva sig till känna genom omedvetet sträfvande efter väl

ljud. Då nu en ljudförbindelse uttalats, som förefaller misslju

dande, väcker den misshag. "Dann wird", säger STEINTHAL, ”so

bald diese Lautverbindung sich im Laufe der Rede wieder einzu

stellen veranlaszt ist, der blosze Gedanke an sie – da doch je

des Wort, bevor es gesprochen wird, um ein kleines Zeittheilchen

zuvor gedacht wird – jenes Miszfallen erregen, das unmittelbar

eine Bewegung der Organe erzeugt, durch welche die Ursache des

Uebellautes umgangen wird" (a. st. s. 137). Om man emeller

tid med WHITNEY icke vill tillerkänna välljudet en sådan be

tydelse, utan med honom anser, att ”the seat of"euphony” – is in

the mouth, not in the ear", och att "words are changed in pho

netic structure, not according to the impression they make upon

the organs of hearing, but according to the action which they

call for in the organs of speaking" (Lang. s. 90), kan man för

klara den tillbakaverkande vokaliska assimilationen på följande

sätt. Sedan man i tanken på nyss angifvet sätt anticiperat det

följande vokalljudet och på samma gång dess artikulationssätt,

gifver man talverktygen redan vid uttalet af den första vokalen

en ställning, som liknar den, som fordras för det följande vokal

ljudet, och underlättar härigenom omedvetet öfvergången till detta.

Ungefär på detta sätt förklaras också omljudet af HoLTzMANN

(Ad. Gr. I, 2, s. 12)*), och på liknande sätt – man insätte blott

ljud öfver alt i st. f. vokalljud – förklarar SIEvERs (Gd

Lph. s. 137) den regressiva assimilationen i allmänhet"), ehuru

") HoLTzMANNs ord må här anföras: ”Der Mensch will soviel als mög

lich das ganze Wort auf einmal aussprechen, und indem er den Vocal

der betonten Silbe ausspricht, hat er bereits den Vocal der nächsten Silbe

im Sinn, und gibt daher den Sprachwerkzeugen beim Aussprechen des er

sten Vocals diejenige Stellung, welche ihm den Uebergang zum zweiten

erleichterte. So wird a wegen des folgenden i umwillkürlich als e gespro

chen" o. s. v.

*) Äfven SIEvERs yttrande, som närmast är föranledt af en annan for

skares uttalande – BöTHLINGKs här efteråt anförda – om den regressiva
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väl han senare för omljudet utvecklar en teori, enligt hvilken det

ena vokalljudet ej får anses direkt inverka på det andra, hvarom

straxt i det följande. – Den omständigheten, att ett eller flere

konsonantljud gå emellan vokalerna, kan ej utgöra något hinder

för nyss framstälda förklaring. Det synes mig nämligen, som om

man här bör tänka sig, att de två likartade ljudens, de båda

vokalljudens, artikulationssätt företrädesvis föresväfvat talaren, och

det blir då helt naturligt, att det senare vokal ljudet oberoende

af mellanstående konsonanter") kan inverka på det föregående

vokalljudet. Munställningen vid ä är nu, för att taga ett

exempel, likare den vid i, än munställningen vid a är; det bör

då ovillkorligen vara lättare och bekvämare att straxt efter hvart

annat utföra de båda rörelserna för ä och i, som likna hvaran

dra, än de för a och i, som äro hvarandra mer olika*).

vokaliska assimilationen, ehuru exemplet hämtas från den regressiva kon

sonantiska assimilationen, må här få plats. Sedan det nämts, att man ej

får tala om ”Bestreben nach Erleichterung der Aussprache”, emedan

assimilationerna ej pläga vara "willkürlich und bewusst”, heter det, att

"dem Sprecher die besonders charakteristischen Theile der Articulation

folgender Laute (z. B. um bei anna aus agna stehen zu bleiben, die Sen

kung des Gaumensegels für das n) besonders lebhaft vorschweben, und dass

demzufolge die Auslösung derjenigen Nerventhätigkeit, welche zur Erzeugung

dieser Articulationsbewegung dient, vor der ihr eigentlich zustehenden Zeit

erfolgt."

*) På samma sätt kunna två konsonantljud, oberoende af att vokal

går emellan, likdanas genom regressiv assimilation. Som exempel härpå

må anföras det i slarfvigt hvardagsspråk och allmogemål stundom före

kommande uttalet zäzilt, zäzant (z = det vanliga svenska cerebrala sj

ljud, som ersätter rs eller rsj), som genom säzilt, säzant uppkommit ur

särskildt, sergeant (jfr mina Anteckningar om Västmanlands folkspråk i

Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift, B. II, Stockholm 1873, s. 45).

Här är det den andra sibilanten, z, hvars uttal anticiperats och ombildat

det första s till z; jfr i fno. hilmir af *helmir.

*) Jag tillägger här ännu en författares yttrande om omljudet såsom

beroende på anticipation och tjänande att underlätta uttalet, emedan detta

yttrande dess utom är synnerligen upplysande med hänsyn till skiljaktig

heten mellan det germanska regressiva omljudet och den uralaltaiska pro

gressiva vokalassimilationen. ”Ein indogermanisches Wort”, säger BöTH

LINGK (JLZ. 1874, s. 767), "ist in dem Maasse eine wirkliche Einheit,

dass der Sprechende schon beim Hervorbringen der ersten Silbe das ganze

Wort so zu sagen im Geiste ausgesprochen hat. Nur auf diese Weise ist

es zu erklären, dass zur Erleichterung der Aussprache einer nachfolgenden

Silbe schon die vorangehende modificirt wird. Ein Individuum der ural

altaischen Völkergruppe stösst, unbekümmert um das Schicksal des Wortes,



Om v-omljudet af i, i och ei i de nordiska språken. 5

En från nu angifna förklaring i en ganska väsentlig punkt

skild teori af, man kunde säga, mera strängt ljudfysiologisk ka

raktär har på senaste tiden framstälts af tvänne tyska veten

skapsmän, SCHERER och SIEvERs*). Enligt denna teori beror

omljudet på ”Mouillirung oder Labialisirung des oder der zwi

schen dem umzulautenden Vocal und dem i – u – der Endung

liegenden Consonanten." "In diesem Falle", heter det vidare, ”tritt

nämlich der Vocal der Stammsilbe in unmittelbaren Contact mit

den ihm widerstreitenden Elementen der i- und u-Stellung, die in

dem Consonanten enthalten sind, und damit beginnt wieder die

reciproke Ausgleichung" (SIEvERs, GdLph. s. 138). Se utförli

gare härom hos SCHERER, zGDS. s. 143–145, och SIEvERs i

Verhandlungen der achtundwanzigsten Versammlung deutscher Philo

logen und Schulmänner in Leipzig – 1872, Leipzig 1873, s. 189, f.;

jfr ock SIEvERs, GdLph. s. 105–108. Den vigtigaste skillna

den mellan denna och föregående teorier är, som man finner, att

här icke någon direkt inverkan af vokal på vokal antages, utan

först inverkan af vokal på föregående konsonant och senare in

verkan af denna konsonant på föregående vokal. Detta i syn

nerhet efter SIEvERs framställning. SCHERER antar ännu ett

mellanstadium, nämligen en omljudet föregående epentes, i det

att ett i eller u*) utvecklat sig ur det "mouillerade” eller ”labia

liserade” konsonantljudet framför det samma (zGDS. s. 144), hvilken

uppfattning däremot SIEvERs förklarar sig icke kunna dela (Verhandl.

etc. s. 193). Utrymmet och ändamålet med denna inledning med

gifva icke att utförligare ingå på denna onekligen snillrika teori

och de skäl, som anförts för den samma eller kunna tala emot den *).

die erste Silbe desselben, den Träger des Hauptbegriffes, ohne Weiteres he

raus; an diese reiht er dann die weniger bedeutsamen Silben in etwas ro

her Weise an, indem er gleichsam erst in dem Augenblicke an Abhilfe

denkt, wenn er nicht mehr weiter kann.” De båda stora språkstammarnes

välbekanta skiljaktighet i morfologiskt hänseende är i dessa olika arter af

assimilation troget återspeglad.

*) Till deras åsigt har senare JoH. ScHMIDT slutit sig; se IgVoc. II, 474.

*) Att det skäl, som ScHERER härför vill hämta från fno. ”av für das

durch u umgelautete a”, icke gäller är genom LYNGBYs undersökningar i

TfPh. II, 295 f. satt utom alt tvifvel. SCHERERs hypotes om det fno.

av fins redan framstäld hos WAHLENBERG, EdV. s. 23. Jfr ock DIETRICH,

Ano. Lb. s. LX.

*) SIEvERs anför (i Verhandl. etc.) tre, såsom han uttrycker sig, "posi

tive Beweise für das Vorhandensein mouillierter Laute in den älteren Deut

schen Sprachen”, hvaraf det andra beviset är hämtadt från fno. Detta
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Så mycket måste dock sägas, att den förefaller väl djärf med dess

förutsättningar om en fullständig uppsättning af ”mouillerade" el

ler ”labialiserade” konsonantljud i fnord., hvilka senare måste ha

kvarlefvat i historisk tid, då, som bekant, u-omljudet för våra

ögon ytterligare utbreder sig på Island (jfr IED. s. 1), och om

mouillering eller labialisering af hela konsonantgrupper såsom af

st i "fastjan, *kastur, af rk i *markjan, *marku, o. s. v. Ett

enda positift motskäl mot den SCHERER-SIEVERSKA teorien må

dess utom här få plats. Jag har i min afhandling om I-omljudet

uppvisat, att h (= ty. ch) och r och antagligen äfven l längst skyd

dat e från det i alla germanspråk förekommande i-omljudet till i.

Nu är det emellertid tydligt och af andra språks så väl som –

till en del – senare germanska dialekters historia bevisligt, att

en mouillering lättast bort träffa just dessa ljud. Huru då för

klara, att just dessa skyddat mot i-omljud? Och att, såsom jag

a. st. visat, h i fno. städse kvarhållit e oaktadt följande i talar

icke för, att i fno. "in der Natur der Gutturale etwas den Um

laut beförderndes gelegen” (jfr noten här under). Då nu intet blif

vit anfördt, som omöjliggör det för de germanska språken vida

enklare och naturligare antagandet af en direkt inverkan af vo

kal på föregående vokal, anser jag mig därför här böra fast

hålla vid den förklaring, som ofvan under anknytning i synner

het till STEINTHAL och HoLTzMANN blifvit gifven.

Med den definition på omljudet, som ofvan framstäldes, an

gafs, såsom det nämdes, den uppfattning af omljudet, som är

den allmänn ast herskande. Likvisst skall man finna, att denna

definition icke är den samma, som oftast nyttjas. Jag har näm

bevis finner han i omljudet af a till e vid följande oursprungligt i, när en

guttural följt på a, såsom i degi, sleginn, tekinn. Härom yttras: ”es muss

also in der Natur der Gutturale etwas den Umlaut beförderndes gelegen

haben” och: ”In diesem Falle ist also kein Zweifel möglich; der Umlaut

des Altnordischen muss von dem Consonanten ausgegangen sein”. Med

anledning häraf vill jag påpeka, att en annan förklaring af nämda före

teelse låter tänka sig, hvilken förklaring blifvit framstäld i min afhand

ling om I-omljudet s. 274. Gutturalen kan nämligen mycket tidigt ha

framkallat i af e, hvilket i sedan verkat omljud på samma sätt som och

väl samtidigt med de ursprungliga i-ljuden i afledningar och ändelser.

Flere analoga fall uppvisas och särskildt framhålles ett sådant fall som

fenginn, där (liksom i genginn) det tydligen visar sig, att det icke är

gutturalen, som direkt inverkat på föregående vokal. – Att fno. lengi

icke hör hit, såsom VERNER vill i KZ., XXIII, s. 105, m. 1, se LEFFLER,

I-omlj. s. 5–6, noten, där detta ord visas vara en feminin in-stam.
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ligen sökt att skarpare, än som i de vanliga definitionerna sker,

bestämma begreppet omljud, detta af skäl som nu skola angif

vas. Vanligen säger man, att omljudet är den ljudutveckling,

då den föregående vokalen ombildas till större likhet med den

efterföljande, omljudet verkande, eller, såsom det heter hos WIM

MER (Fno. Fl. § 10), då den "närmar sig i (j) och u (v)". Med

dessa bestämningar af omljudet afser man att angifva alldeles det

samma, som i den ofvan af mig gifna definitionen. I dessa

nyss anförda definitioner kan emellertid möjligen något mer in

läggas. Ett vokalljud kan nämligen sägas likdanas med el

ler närma sig ett annat på tvänne sätt: antingen genom att

öfvergå till ett nytt vokalljud, som mera liknar det följan

de – och denna utveckling är det, som de nämda uttrycken

afse – eller ock genom att med sig förena ett nytt vokal

ljud, som liksom utvecklats ur det följande. Äfven i detta

senare fall kan det förra enkla vokalljudet genom en dylik

öfvergång till ett vokaliskt dubbelljud, hvars senare element

är lika med det följande vokalljudet, sägas hafva "ombildats

till större likhet med” eller "närmat sig till" detta följande

vokalljud. Denna ljudutveckling, som oftast plägar kallas e

pentes, skulle då komma att falla under omljudet, och vi

skola också straxt få se, att vissa författare, som, liksom jag,

anse epentesen förekomma i fno. – hvarom straxt i det föl

jande –, taga omljudet i denna vidsträckta betydelse. Flere vig

tiga skäl tala dock för att skilja omljud och epentes åt, hvar

vid det blir nödigt att genom en skarpare begreppsbestämning

omöjliggöra en sådan tolkning af definitionen på omljud, att e

pentesen däri kan inbegripas. Det är detta, jag sökt göra, i

den definition på omljud, hvarmed denna afhandling inledts.

Man skulle visserligen under benämningen om ljud i vid

sträckt mening, hvarpå den vanliga definitionen på omljud

skulle passa, kunna innefatta de båda underarterna om ljud i in

skränkt mening och epentes. Men det torde dock vara lämp

ligast af skäl, som straxt skola anföras, att gifva benämningen

om ljud blott åt det fall, som med nyssnämda skarpare defini

tion angifves; hvarvid det dock särskildt inom den nordiska ljud

läran ej torde få anses olämpligt att åt de fall, som innefattas

under epentes, gifva ett inhemskt namn, som erinrar om denna

ljudföreteelses likhet med omljudet. Såsom ett sådant namn fö

reslås härmed omljuds brytning, hvarom mer i det följande.
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De skäl, som föranledt mig att skilja mellan om ljud och

epentes eller om ljudsbrytning, äro följande. Först och främst

är verkan i båda fallen väsentligen olika, om ock orsaken är

den samma *), hvarom ofvan tillräckligt blifvit yttradt. Vidare kan

i fno. en och samma vokal under inflytande af samma följande

vokal (halfvokal) undergå dels omljud, dels epentes – *rekver

blir røkr, mer *smerva blir smjor –, hvarvid det visar sig nöd

vändigt att hafva olika namn för dessa båda företeelser. Slut

ligen är att märka, att de fall, som i fno. af mig fattas såsom

omljudsbrytning och af andra innefattas under omljudet i vid

sträcktare mening, åter enligt den allmännast gängse uppfattnin

gen förklaras på ett sådant sätt, att det vokaliska dubbelljudet

anses från början ha uppkommit utan inverkan af någon föl

jande vokal; det är då ur praktisk synpunkt synnerligen olämp

ligt att utsträcka ett namn, som ursprungligen gifvits och all

mänt antagits för ett visst slag af företeelser, äfven till sådana,

hvilka i intet fall kunna påstås vara fullt likartade med de före

gående, och enligt många författares åsigt till och med äro af

helt och hållet annan beskaffenhet.

Hvad här senast yttrats gör det nödvändigt att något när

mare betrakta den fornnordiska omljudsbrytningen. Den vanliga

förklaringen af sådana ord som fno. bjørn, smjor är den, att af

dessas grundformer *bernur, *smerva först genom "brytning" af e

till ea (eller enligt den äldre uppfattningen af *birnur, *smirva

*) Det bör här erinras därom, att de, som förklara omljudet genom an

tagande af mouillering eller labialisering, likaledes anse epentesen häri ha

sitt ursprung; se SCHERER, zGDS. s. 143–5, SIEvERs, GdLph. s. 142–

143. – En gemensamgermansk epentes af i uppvisas af SCHERER, zGDS.

s. 472; BUGGE (i Studien zur griech u latein. Gram. hggb. v. G. CUR

TIUs, IV, 326) och J. SCHMIDT, IgVoc. II, 472 f. anföra nya ex. därpå.

– Bero nu både i-epentes och i-omljud på mouillering, huru skall det

förklaras, dels att denna samma, såsom SCHERER, SIEvERs och SCHMIDT

antaga, gemensamgermanska mouillering framkallat två så olika produk

ter som t. ex. ena gången -aini- med verklig kvarlefvande diftong, andra

gången -äni- med enkel ä-vokal af samma grundform -ani-, dels att denna

gemensamgermanska mouillering, som redan på gemensamgermansk stånd

punkt framkallar en epentes som -aini, först århundraden, kanske årtu

senden senare inom de särskilda germanspråken, såsom i fhty. och fno.,

nästan inför våra ögon framkallar omljudsformen -äni- af den i älsta min

nesmärken bevarade grundformen -ani- [jag syftar här på de i älsta fhty.

språkminnesmärken samt i det älsta nordiska runspråket bevarade former

utan i-omljud af rotens a]?
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genom brytning af i till ia) uppkommit *bearmur, *smearv(a)

(*biarnur, *smiarv) och sedan genom u-omljud af a till 9

bjorn, smjor (se t. ex. GRIMM, DGr.* I, 252, RYDQvIST, SSL.

IV, 128, WIMMER, Fno. Fl. § 15). En helt annan teori för

nppkomsten af dessa former med jo har emellertid redan för

35 år sedan blifvit framstäld af HoLTzMANN och äfven af an

dra forskare omfattats. Enligt deras åsigt har 9 på ofvan an

gifvet sätt uppkommit genom omedelbar epentes af det följan

de u eller v. Se härom HoLTzMANN, Uml. s. 9, 28 f., WAH

LENBERG, EdV. s. 27–28, BLOMBERG, Germ. Omlj. s. 47–

49. Alla dessa författare fatta det sålunda uppkomna jo, hvars

älsta form de angifva hafva varit iu, såsom "u-omljud" af rotens

i*). I några enskildheter kan denna teori ej mer hålla streck

efter den nya uppfattning af rotstafvelsens vokal som e, ej som

i, hvilken den jämförande språkforskningens upptäckter

under de senaste decennierna gjort nödvändig äfven för de german

ska språken: i de afsedda fallen kan ej ”u-omljud" af i till iu

föreligga, utan ett ”v-omljud" eller hällre en "omljudsbrytning" af

e till eo. Jämför härom min afhandling om I-omlj. s. 1–2,

samt s. 150–153 noten. Vidtager man denna från en nyare

ståndpunkt nödvändiga förändring, kvarstår dock, såsom efter

min tanke riktigt, det väsentliga af den HoLTZMANNSKA teorin:

antagandet af en omedelbar, d. v. s. icke genom ea, ja gående,

utveckling af p i ep, jp ur det följande ursprungliga?) u el

ler v, t. ex. i de anförda bjorn, smjor af *bernur, *smerva (jfr

härom ock J. SCHMIDT, IgVoc. II, 394 f.). Andra ex. från

fno. lemna öfriga hithörande maskulina u-stammar *) såsom fjørðr,

*) Det måste, såsom af vigt för språkforskningens historia, här uttryck

ligen framhållas, att såväl WAHLENBERG som BLoMBERG såsom vigtiga,

nya teorier framställa såväl denna, som andra teorier rörande omljudet,

hvilka redan långt förut af HoLTzMANN utvecklats.

*) Däremot är det ingalunda härmed gifvet, att äfven j9 i sådana fall,

där det följande u är oursprungligt, uppkommit på detta sätt. Dessa fall

kräfva sin särskilda undersökning, hvarför här icke är platsen. Här må

blott anmärkas, att i dessa fall j9 anses ha uppkommit ur ja genom van

ligt u-omljud af HoLTzMANN i Uml. s. 10, BLoMBERG i Germ. Omlj. s. 55.

I den andra afhandlingen om omljudet frångick HoLTzMANN denna upp

fattning (se Uml. s. 30), men återkom till den samma i Ad. Gr. I, 1, s.

80, 82.

*) Om maskulina u-stammar med e till ursprunglig rotvokal men utan

omljudsbrytning se LEFFLER, 1-omlj. s. 151, noten.

2
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hjortr, kjolr, mjpór, skjoldr, Njorðr, öfriga va-stammar såsom hjørr,

fjor, kjøt [kiot nHom. 130*], bildningar som Fjorgyn (af*ferguni–

*feorguni), Mjplnir, Fjolnir (af *melunir, "felunir; jfr om dessa

ord LEFFLER, 1-omlj. s. 309–310), adverb som fjol (af *felu),

fjørð (af *ferup) ), o. s. v. På samma sätt ha fsve. och fda.

af motsvarande ord fått former med io, hvadan denna omljuds

brytning måste antagas ha mycket tidigt uppstått och sträckt

sig öfver åt minstone största delen af det nordiska språkområdet.

Vi skola i det följande få se, att fsve. och fd a. låtit om

ljudsbrytning inträda i fall, där icke fno. varit mot

taglig för den.

Med hänsyn till det af mig här föreslagna och nyttjade nya

namnet om ljudsbrytning må påpekas, att detta ansluter sig

till den inom den fornnordiska grammatiken brukliga benämnin

gen brytning för sådana fall som bjarg af berg, gjalla af gella

o. d. Med det förra namnet skall då angifvas, att den senare

delen af det diftongartade ljud, hvari den ursprungliga enkla vo

kalen e "brutits", uppkommit genom inverkan af följande vokal

ljud. I sammanhang härmed må emellertid erinras därom, att

äfven sådana fall som bjarg, gjalla af en del forskare uppfattas

på ett sätt, som är fullkomligt analogt med uppfattningen af

*beornur som omljudsbrytning af *bernur, i det att nämligen af

*berga, *gellan genom inverkan af a på rotens e, d. v. s. genom

omljudsbrytning af e här verkad af a, antages ha blifvit *bearga

– bjarg, gealla(n) – gjalla. Jämför HoLTzMANN, Uml. s. 11,

Ad. Gr. I, 1, s. 77, WAHLENBERG, EdV. s. 34, BLOMBERG,

Germ. Omlj. s. 12 f., hvilka dock alla utgå från i i roten (jfr

ofvan s. 9) och fatta ia som ”a-omljud" af detta i. Denna

teori, i dess här af mig angifna nyare form (: bjarg af *berga,

*bearga), har nyligen fått ökad betydelse genom BUGGEs anslut

ning till den samma (i ZDPh., VII, 394–5). Därest denna

uppfattning af det fornnordiska ja *) – som dock har ett och

*) På detta sätt bör väl äfven det fno.jór förklaras: af*ehvar blef genom

omljudsbrytning *eohvar – *eohar – eóar – eór – jór. De förklarings

försök, som förut i min afhandling om I-omlj. (s. 169 och 311) blifvit

framstälda, förfalla härmed. Dessa utgingo från den öfvertygelsen, som jag

fortfarande vidhåller, att den vanliga ”brytningen” af e till ea ej får an

tagas framför h i den nordiska språkgrenen, såsom särskildt fsve. och fda.

visa. Detta senare har, såsom jag först nu finner, redan blifvit antydt af

LYNGBY i (dansk) Antiquarisk Tidsskrift f. 1858–1860 s. 250.

*) Ännu en teori för det nordiska ja har på allra senaste tiden blifvit
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annat emot sig, som synes mig icke ännu fullt tillfredsställande

förklaradt (jfr LEFFLER, 1-omlj. s. 247) – skulle komma att

allmännare antagas, måste den grammatiska termen brytning

alldeles aflägsnas ur den nordiska språkläran och ersättes med

epentes eller något inhemskt namn, som passade både för e

pentesen af u (v) och a, såsom det af mig föreslagna om ljuds

brytning, hvilket då äfven kunde erinra om den äldre uppfatt

ningen.

Den utförlighet, hvarmed jag i denna inledning till en un

dersökning om omljudet uppehållit sig vid epetensen eller

om ljudsbrytningen, har sin grund icke blott i behofvet afen

skarp bestämning af hvad med omljud i det följande skall för

stås; ty en sådan hade i största korthet kunnat angifvas. Men

dessutom har det för den följande undersökningen varit af nöden

att redan på förhand något närmare betrakta den ljudföreteelse

på nordiskt språkområde, som jag här angifvit med namnet om

ljudsbrytning. Vid behandlingen af det första af de fall af ”v

omljud", som här skall bli föremål för undersökning, skola vi

nämligen finna, att omljud verkadt af v och omljudsbrytning ver

kad af v i de särskilda nordiska munarterna korsa hvarandra,

att den ena lagen gör sig gällande på ett, den andra på ett

annat fält af det stora nordiska språkområdet. Då det nu för

en vetenskaplig och fullt uttömmande undersökning af det före

liggande ämnet – "v-omljudet af ä, ö och ei i de nordiska språ

ken” – måste vara af vigt icke blott att uppvisa, när detta v

omljud inträder och när det icke inträder, utan ock att söka

ådagalägga, hvarför det stundom icke inträder, hvilka andra la

gar i stället gjort sig gällande, har jag ansett det nödvändigt att re

dan här i inledningen ange min uppfattning af denna vigtiga och

till sin rätta karaktär omtvistade ljudföreteelse, som vi sedan ofta

skola finna trädande i stark motsättning till lagen om v-omlju

det. Härmed vinnes, att framställningens gång i det följande

icke behöfver afbrytas, såsom det hade blifvit nödvändigt, om

framstäld af JoH. SCHMIDT i IgVoc. II, 392 f. Här förklaras brytnings

formen ea, ia, ja vara ”a-omljud" af eo, hvilken senare form antages ha

uppkommit genom en för den nordiska och anglosaxiska språkgrenen ge

mensam utveckling. Oaktadt all den skarpsinnighet, hvarmed SCHMIDT sö

ker stödja sin teori, är det mig omöjligt att ansluta mig till dem.

Härom måhända utförligare vid annat tillfälle. – Att i vissa fall, som de

af SCHMIDT åberopade hjarar, tjara, ea står i stället för ursprungligt eo

är onekligt, men här föreligga uppenbarligen nyare analogi bildningar.
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den allmänna nordiska omljudsbrytningen först vid något en

skildt fall af v-omljudet af i hade upptagits till granskning.

Omljudet indelas i fno., som välbekant är, med hänsyn till

den omljud verkande vokalen eller s. k. halfvokalen i i-omljud

och u-omljud. Det senare, som verkas af u och v enligt den

hittills vanliga terminologin, anses i allmänhet vara egendomligt

för den nordiska språkgrenen. På senaste tiden har man e

mellertid velat se en första början till det samma äfven i

andra germanspråk, nämligen i öfvergången af diftongerna eu

och au till iu och ou i fornhögtyskan (se BEzzENBERGER, A

Reihe s. 36), eu – iu äfven i fsa., fnfra., fris., vidare i den i

fhty. sig röjande inverkan af u på ett e i föregående stafvelse,

hvarigenom detta e öfvergår till i (se härom BEzzENBERGER, A

Reihe s. 28–29, LEFFLER, 1-omlj. s. 150–153). Om också

u-omljudet därför icke mer kan sägas vara egendomligt för den

nordiska språkgrenen, så har det dock inom denna först utveck

lat sig till en mer mångsidigt och kraftigt verkande ljudlag.

Att "u-omljudet” verkas af såväl u som v, påpekades nyss.

På samma sätt verkas, som bekant, i-omljudet af såväl i som

j. Att sålunda konsonantljud kunnat hafva samma inverkan på

en föregående vokal som vokalljud beror utan tvifvel därpå, att

en spirans lenis kan beledsagas och i dessa älsta tider i de nor

diska språken verkligen varit beledsagad (eller kanske rät

tare: föregången) af en vokalisk ton (liknande i, u vid j och v),

såsom ännu är förhållandet i många lefvande språk.

Vid en granskning af ”u-omljudet” verkadt af u och v i

fno. finner man, att flere arter ”u-omljud" verkas af v, hvilka

däremot icke framkallas af u. Följa vi WIMMERs Fno. Fl., finna

vi, att såsom arter af ”u-omljud" där upptagas öfvergångarne af

i till y och { till y, verkade af v, men aldrig afu (a. a. § 11 d).

Vidare finna vi därstädes särskildt upptagen en af v fram

kallad öfvergång af e till ø (a. a. § 13), hvilken lika väl hade

kunnat behandlas under ”u-omljudet”. Till dessa trenne fall af

"u-omljud", verkadt endast af v, böra enligt min uppfattning ännu

tvänne läggas, nämligen omljud af ei till ey, hvilket i denna

afhandling närmare skall undersökas, samt öfvergång af e (= är,

d. v. s. i-omljudet af a) till a genom inverkan af följande v i

sådana fall, då afledningen ursprungligen varit -vi-, -vj-. Denna

senare nya uppfattning af en ljudöfvergång, som hittils ansetts

bero på samtidigt, d. v. s. på en gång verkande, u- och i-om

ljud (se LYNGBY, TfPh. II, 304, 321, WIMMER, Fno. Fl. § 13),
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skall blifva föremål för en kommande utförlig framställning.

Här må blott i största korthet bland mina vigtigaste skäl för

denna uppfattning *) framhållas, a) att i-omljudet af a antagli

gen är vida äldre än v-omljudet af a, hvadan det icke är san

nolikt, att v inverkat samtidigt med i, j på a, b) att i fno. e

med stöd af hel-assonanser från 1000-talet kan visas ha kvar

lefvat till historisk tid jämte ø, t. ex. i gerva, gerðu, prengvir

jämte gørva, gørðu, prangvir (Fms. XI, 188, 189), c) att i myc

ket gamla handskrifter med den mest noggranna rättskrifning

former med e, g, av finnas jämte sådana med ø (æ), t. ex. gera,

gæra nHom. flst. (t. ex. 31", 58*; 42*, 80*) jämte gora

(170", 199"), angdo jämte angdde (Barl. 102%, 65"), ari jämte

æri (OHL 54", 54"), necqv(e)h, neeper jämte neeper (Eluc. s.

26 2 ggr, 27; 46); jfr fsve., fda. subst. nakt), d) att forn

svenskan, liksom forndanskan, i många fall har æ, där fno. har

ø, t.ex. fsve. sænkia, stænkia, slængia, prængia, gærp, gara jämte

göra, slækkia jämte slökia (fno. søkkva, støkkva, sløngva, prøngva,

gørð jämte gerð, gørva, sløkkva), hvilket förhållande endast kan

förklaras genom antagande af att æ är det äldre kvarstående i

omljudet af a, som i fsve. och fda. i alla dessa fall icke under

gått nytt v-omljud till ø, då den förklaring, som förut gifvits af

dessa fsve., fda. æ (af LYNGBY, TfPh. II, 306) såsom uppkom

na genom nyare öfvergång af ø till æ, ej är sannolik, enär

*) Redan i min afhandling om I-omlj. s. 236 m. 1 (jfr s. 313) har

jag antydt denna teori.

*) Två ord förut står nokper, som hänvisar på en grundform npkkveó

med blott v-omljud (jfr got. naqabs, som visar, att afledningens i ej är

ursprungligt). På samma sätt växla former med o och ø(æ) i norska

hdskr., såsom i nHom. noccvið 190*, moccviðr 211*, nocviðr 212",

noctan 211**, men nøctan 110*, Strgl. nækkuiór och nokkuiðr s. 31.

Jag har framhållit detta, emedan WIMMER, Fno. Fl. § 80 c) blott upptar

former med g jämte anm., att ”för g skrifves äfven e, ey”. Man finner af

de af mig anförda bevisställena, att efter den vanliga normaliseringen en

form nök(k)viðr bör upptagas jämte formen nak(k)viðr, hvartill jag vill

lägga en tredje form nek(k)viÖr, som enligt min uppfattning icke endast

är en "skrifform”. – Med dessa trenne former jämför necqve, n%cque, m8ccve,

nocque, noceve, alla förekommande i nHom. (111"; 111", 50"; 76",

115*, 178**). Då necqve får gälla såsom en af gammalt bevarad form

(jfr BUGGE i TfPh. IX, 123), ej blott som en skrifform, synes en likartad

uppfattning afformerna necqvep, necher i Eluc. ej vara oberättigad.
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denna ljudutveckling på dessa språkområden saknar alla analogier*)

och strider mot den i sve. uppvisbara öfvergången af ø (v

omljud af ä) till y *), t. ex. i fsve. yæ jämte öæ (fno, ga), fsve.

slyk(k)ia jämte slökia (fno. sløkkva, fsve. äfven slækkia, mysve. släcka

med blott i-omljud), fsve. dygdher*) (part.) till ett "dyggja af

*döggja, i västgötskan dögga*) (fno. daggva, –gð-), fsve. gyri

jämte göri i MESL., Brg. Up. IV, 183 (fno. garva), fsve. ydhla")

jämte öpla (fno oÖla)"), sve. snygg af ett *snögger (fno. snaggr).

Härmed tils vidare nog om dessa för bedömmandet af fornsven

skans och forndanskans ställning till fornnorskan i älsta tider

ytterst vigtiga ljudförhållanden, hvilka alt sedan LYNGBYs i så

många hänseenden grundläggande afhandling ”Om den oldnordi

ske udtale" (i TfPh., 1861) icke varit föremål för någon be

lysning.

Efter den uppfattning, jag nu sökt styrka, finnas inom den

nordiska ljudläran fem särskilda fall, då ”u-omljud" verkas en

dast af v. Däremot är det af v verkade ”u-omljudet" i tvänne

fall det samma som det af u verkade, nämligen af a till p och

af å till 6 (ø). Slutligen må påpekas, att u-omljudet i ett fall

verkas af u, men icke af v, nämligen omljudet af a till u i afied

ningsändelser. Med fäst afseende på dessa förhållanden har jag

trott, att det skulle bidraga till större klarhet och reda vid fram

ställningen af ”u-omljudet”, om det af v och det af u verkade

behandlades för sig. Det förra har jag i denna afhandling af

nu angifna skäl nämt v-omljud, och jag vågar härmed föreslå

detta namn till införande i den nordiska grammatiken. På föl

*) Sådana som för den i isl. stundom förekommande öfvergången från ø

till e af LYNGBY (TfPh. II, 307) påpekas i öfvergången af æ (g) till æ

(æ) och ey (øy) till ei.

*) Jämför härmed öfvergången af o (u-omljud af a) till u i sve hugga,

hufvud, dugg, da. spurv (men till ö framför l och r i öl, örn, hör (lin),

da. børn).

*) Så i Peder Månssons Konstbok, kap. 71, SFS. III, 49 (stället an

gifvet af RIETz, SDL., s. 113).

*) RIETz a. st. Jfr vstg. slökka, stökka, om hvilka längre fram.

*) Om dessa fsve. former med y yæ, slykkia, gyri, ydhla, se RYDQvisT

SSL.

*) En sådan normalform bör väl antagas för den fno formen eyðla,

hvarjämte eÖla förekommer. Ordets grundform blefve då *advilan (hörande

till skr. adhvan, väg?). – Svårighet erbjuder dock skrifsättet æy i en

norsk hdskr,
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jande sätt skulle, om detta förslag vinner bifall, v-omljudet lämp

ligen framställas i den fornnordiska ljudläran:

Det omljud, som framkallas af v, verkar dels a) på samma

vokaler som u, dels b) på andra vokaler.

a) v-omljud af a till 9

å » å

b) v-omljud af i » y

» y

» ey

» % och

X) /3.

På 6 vokaler och 1 diftong inverkar altså v-omljudet.

Att göra detta fnord. v-omljud till föremål för en omfattande

undersökning, åsyftande att med alla till buds stående medel

från älsta tiders språkliga minnesmärken till våra dagars mun

arter inom hela det nordiska språkområdet söka uppvisa, i kort

het sagdt, omfattningen af de särskilda arterna af v-omljudet,

detta är den plan, som jag för mig uppstält, och med hvars

förverkligande i denna afhandling göres början. I det följande

är det nämligen min afsigt att enligt nu angifna metod till un

dersökning upptaga tre med hvarandra beslägtade arter af v

omljud, nämligen omljudet af i, i och ei. Intet af dessa trenne

omljudsarter har ännu blifvit föremål för någon vetenskaplig un

dersökning, som sträckt sig öfver hela det nordiska språkområ

det. Hvad särskildt fornsvenskan vidkommer, är att märka, att

i hufvudverket för svensk språkforskning, RYDQvISTs Svenska

Språkets Lagar, ingen undersökning blifvit egnad åt dessa ljud

lagars förekomst, då RYDQvIST blott antager ett enda fall af

u-omljud i de nordiska språken; mot hvilken uppfattning redan

BUGGE, äfven särskildt med hänsyn till svenskan, inlagt en

gensaga (Rökst. s. 18, n. 1)*).

åå

*) Dock vågar jag ej med BUGGE räkna alla de af honom anförda fal

len såsom arter af u- (eller v-)omljud. – I sammanhang härmed tillåter

jag mig att påpeka, att det ord i den af BUGGE så glänsande tolkade Rök

stensinskriften, som föranledt BUGGEs ofvan anförda anmärkning, nämligen

mukmini, kan förklaras på ett sätt, som icke tvingar till antagande af

en u-omljuden ordform i första sammansättningsleden (enligt BUGGE mog

af magu-, på isl. mög-), hvilken, såsom BUGGE själf anmärkt, strider mot

andra icke u-omljudna former i inskriften. Jag föreslår nämligen att tolka

det anförda ordet som mågminni, ”folkminne”, hvilket gifver god mening.
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Alla de tre arter af v-omljud, som i det följande skola un

dersökas, hafva först blifvit upptäckta och införda i den nordi

ska språkläran af den om nordisk språkforskning såväl som hi

storieforskning högt förtjänte norske vetenskapsmannen P. A.

MUNCH, såsom jag i den historiska inledningen till hvar och en af

de tre hufvudafdelningarna närmare skall uppvisa. Jag framhåller

detta redan här, emedan det förefaller mig, som om man i se

nare tider varit benägen att underskatta MUNCHS betydelse inom

den nordiska språkforskningens historia. Väl är det sant, att vår

tids språkvetenskapliga ståndpunkt, i synnerhet efter de senaste

tio årens utomordentliga framsteg, i mycket är en helt annan

än MUNCHs för trettio år sedan, och att i följd häraf MUNCHs

framställning i mycket är föråldrad, men detta bör icke hindra

oss från att erkänna hans arbetens stora förtjänster för sin tid

eller komma oss att glömma de icke få nya och vigtiga rön,

som han lagt *) till de af RASK och GRIMM redan gjorda, och

genom hvilka han på den af dessa stormän lagda grundvalen fört

den nordiska språklärans byggnad ej obetydligt framåt.

Den nu förestående undersökningen skall – jag vågar hoppas,

att detta skall framgå i det följande – blifva af särskild betydelse

för den vigtiga och ännu så litet utredda frågan om den nor

diska språkstammens äl sta förgrening i skilda mun

arter. Att v-omljudets historia skall komma att sprida ljus

häröfver, är också hvad man kunde vänta, enär redan i-om

ljudets utveckling i Norden står i nära sammanhang med näm

da fråga. Detta senare förhållande har af mig blifvit an

tydt i afhandlingen om I-omlj. s. 284–5 och 318, där upp

märksamheten blifvit fäst på ett antal vigtiga, hittils icke

uppmärksammade fall, då fsve. (liksom oftast fda.) har fått i

omljud af u till y, men fno. icke. Att de stora och genomgri

*) Man kunde tillfoga: och varit nära att lägga. Jag syftar härmed

bland annat på sådana fall, som MUNCHs förklaring af fno. rökkr, sökkva

(rättare røkkr, søkkva) såsom uppkomna genom ”den stærke omlyd ved v”

af got. ”riqvis, sigqvan” (Oldn. Gr. s. 17), där ofullständig kännedom om

handskrifterna samt den GRIMMSKA uppfattningen af det gotiska i:s ur

sprunglighet framför nordiskt e hindrade honom från att gifva en fullt till

fredsställande förklaring (jfr här under "stenkvan), eller hans påpekande af

att både v och i kunna verka omljud i ”gléggri eller glöggri”, komparativ

af ”glöggr” (Fsve.-fno. Sprb. s. 30; jfr Got. Fl. s. 26). I båda dessa

fall ha MUNCHs förklaringsförsök gifvit uppslaget till de något afvikande

nyare förklaringarna af nu anförda företeelser, som af LYNGBY framstälts.
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pande förändringar i hela det nordiska ljudsystemet, som omlju

det medförde till allra största delen bevisligen på en tid, då re

dan den nordiska folkstammen länge varit spridd öfver hela det

stora nordiska språkområdet (Island undantaget), inom detta icke

kunnat fullkomligt likformigt genomföras, ligger också i sakens

natur.

Den följande framställningen skall med hänsyn till de trenne

arterna af v-omljud, som skola undersökas, indelas i tre hufvud

afdelningar: om v-omljudet af i till j, om v-omljudet af

i till y samt om v-omljudet af ei till ey i de nordiska

språken. Därefter är det min afsigt att vidfoga ett antal, till

en del utförligare, anmärkningar, hvilka icke lämpligen kun

nat intagas under texten, och hvilka äro afsedda att närmare

utföra och styrka åtskilligt, som såväl i denna inledning som i

det följande endast kunnat och bort i korthet behandlas.

Här må slutligen anmärkas, att jag efter HoLTZMANN (se

hans Ad. Gr. I, 1, 71)*), KARL HILDEBRAND (i hans upplaga

af äldre Eddan, Paderborn 1876) och BUGGE (i ZDPh. VII, 377 f.)*)

upptagit 9 såsom fno. normaltecken i st. f. ö (u-omljudsformen

af a), hvilket förra tecken jag äfven använder för det o, som

uppkommit genom omljudsbrytning och som på Island, i likhet

med omljudsformen p, öfvergår till ö.

*) Redan i Heidelberger Jahrbüchern för 1839, s. 1064 framstälde HoLTz

MANN sin åsigt för första gången. – I Norden uppträdde FRITzNER redan

1847 mot ö såsom normaliseradt skriftecken för omljudsformen o (p) (se

C. LANGE, Norsk Tidskrift før Videnskab og Litteratur, I, Christiania 1849,

s. 387 f.)

*) I det där meddelade profvet ”Aus den vorarbeiten zu einer neuen

ausgabe der sogenannten Sæmundar Edda ”
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0m v-omljudet af i till j,

Det omljud, som här skall undersökas, är det, som ett af

lednings-v framkallar, i det att ett föregående i förvandlas till j.

Denna för en rätt förklaring af många företeelser i de älsta nor

diska språkgrenarnes lif så vigtiga ljudlag har hittils aldrig blif

vit föremål för en grundlig och uttömmande vetenskaplig under

sökning och framför alt icke för en belysning från samtliga nor

diska språk och munarter från älsta till nuvarande tid. Däremot

har, såsom nedan skall visas, bristande kännedom om den sam

ma och dess utsträckning inom de särskilda nordiska landen, på

skilda håll vållat ej obetydliga misstag vid förklaringen af flere

ordformers uppkomst.

Det är icke så länge sedan denna ljudlag för första gången

uppvisades. RASK och GRIMM, dessa båda grundläggare af den

germanska språkforskningen, kände icke till den samma. För

första gången uppvisas den (1846) af P. A. MUNCH i hans af

handling Sproghistorisk Undersøgelse om det ældste fælles-nordiske

Sprogs Udseende etc. (SA. I, 223)*). Där upptages (s. 237) öfver

gången af i till y på grund af ett efterföljande ”r (forhærdet u)" som

ett fall af ”den stærke Omlyd”. Såsom ex. anföras syngva och

ykkar jämförda med got. siggvan, igqvar"). Något utförligare be

handlas detta omljud kort därefter (1847) af P. A. MUNCH och

C. R. UNGER i deras arbete Det oldnorske Sprogs eller Norrøna

sprogets Grammatik. Här heter det s. 17: "Den stærke Omlyd

ved v forandrer – – i til – – y. F. Ex. – – – – syngra

*) Således 6 år efter det att tredje betydligt utvidgade upplagan af 1:a

delen af GRIMMS Deutsche Grammatik utkommit (1840).

*) Det bör påpekas, att denna afhandling af MrNCH första gången är

tryckt i Annaler for nordisk Oldkyndighed f. 1846.

*) Äfven anföras som ex. ”sökkva, rökkr”; jfr med afseende härpå of

van s. 16 n. 1 samt här längre fram under "stenkvan,
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f singva, ykkar, got. igqvar, yðar, got. izvar ––, Yngvi = Ingi,

–– tryggr, got. triggvs ––." Till dessa 5 ex. lägges (s. 16

och 17) ett sjätte: pykkr (jfr sid. 53) och å s. 72 antydes ett

sjunde fall (slyngva, sta. vb.). Härmed var nu slående och öf

vertygande en ny ljudlag för den nordiska språkstammen uppvi

sad, men blott för den fornnorska grenen. Någon uttömmande

vetenskaplig undersökning om denna ljudlag var visserligen icke

härmed gjord ens för denna språkgren, såsom ej häller var att

vänta, då mämda grammatik är affattad i form af en lärobok.

I Got. Fl. af 1848 (s. 26) påpekas äfven detta af v verkade

omljud på i i fno. ord som ykkr, Yngvi. I MUNCHs Forn-Sven

skans – och Forn-Norskans – språkbyggnad (1849) omnämnes

likaledes denna ljudlag för fornnorskan, medan det däremot rö

rande fornsvenskan yttras, att ”det starka omljudet af i till y ––

är alldeles obekant i F.-Sw., hvilken bibehåller i ––." (a. st.

s. 29)"). Det må härvid anmärkas, att MUNCH i detta arbete

förklarar tryggr på annat sätt, än i grammatiken (se här straxt

ofvan). S. 25 i det anförda arbetet heter det nämligen, att af

"ja" blir ”yggva”, så att "tryggva” kommer "af trur, f. trúja”,

liksom priggja "af prir, f. prija". Genom denna mindre lyckade

förklaring inskränkes således området för ifrågavarande ljudlag i

fno. Och denna samma inskränkning bidrog också säkerligen till

åsigten om denna ljudlags obefintlighet i fornsvenskan, en, så

som vi af det följande skola se, alldeles falsk uppfattning.

Emertid förfäktades själfva ljudlagens tillvaro fortfarande af

MUNCH, och snart härefter finna vi också en annan fräjdad mor

disk språkforskare åberopa sig på den samma, men, gående till

en annan ytterlighet än MUNCH, söka göra den gällande för fall,

där den ingalunda inträdt, utan där en helt annan förklaring är

den rätta. Jag afser LYNGBYs yttrande i Annaler for Nordisk

Oldkyndighet för 1854, s. 216, att "I enkelte ord er på oldnor

disk og dansk i blevet til y på grund af et følgende v, således

synge, synke, oldn. syngva, sökkva – –." Båda de anförda

danska orformerna äro att förklara på helt annat sätt, såsom

nedan skall uppvisas. Efter Lyngby omnämnes denna ljudlag,

men blott för fno., af GISLAsoN i dennes Oldnordisk Formlære

*) Besynnerligt är, huru likvisst MUNCH ett par rader ofvanför på

samma sida kan yttra: ”Som Form-Swenskan i synnerhet är benägen för

derivations-j” – med bortkastande af derivations-v – ”finnes ock här

oftare Ingi än Yngvi.” Således anser MUNCH dock här detta omljud i ett

fall stundom kunna förekomma i fornsvenskan!
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(1858), s. 10, där det helt kort heter, att "i, der ellers ikke

omlydes, gaaer i nogle Tilfælde over til ö, i andre til y, i en

Stavelse, der slutter eller har sluttet med v." Det enda ex., som

anföres på den senare öfvergången är det vanliga: "syngva

(for singva)". I de smärre i Tyskland ungefär vid denna tid ut

gifna ”altnordische" grammatikorna af LüNING i hans Edda

(Leipzig 1859), PFEIFFER i hans Altnord. Lesebuch (Leipzig 1860),

DIETRICH i hans Ano. Lb. (1864) nämnes intet om detta om

ljud. För första gången egnas åt det samma en utförligare un

dersökning i BLOMBERGS 1865 utgifna Bidrag till den germani

ska Omljudsläran med hufvudsakligt afseende på Forn-Norskan.

Här uppvisas emot MUNCH otvetydigt, att denna ljudlag verkli

gen finnes i fornsvenskan. Författarens framställning är emel

lertid långt ifrån fullständig och äfven i andra hänseenden nu

mer otillfredsställande. I förra afseendet må här särskildt an

märkas, att – beroende af författarens plan – ingen hänsyn

tages till svenska eller andra nu lefvande nordiska dialekter, ej

häller till forndanskan. – I sammanhang härmed må erinras

om, hvad redan i inledningen påpekats, att i RYDQvISTs Svenska

Språkets Lagar denna ljudlag om v-omljud af i till y icke blif

vit uppmärksammad. I första delen (1850) nämnes vid verb

som sjunga o. d. intet till förklaring af de isl. formerna med y.

I den fjärde delens, särskildt åt det vokaliska ljudsystemet egnade,

I afd. (utkommen 1868) nämnes väl, att ”ett ursprungligt i ut

tryckes med y uti Isl. syngva eller syngia, slyngva" (TV, 87), men

ingen grund härför angifves; ej häller äro de under ifrågava

rande ljudlag hörande företeelserna i svenskan förklarade, om ock

några fall finnas angifna, då, som det heter, "y öfvergår till iu,

yu”, eller då iu fattas som "brutet" af i (IV, 86–88, 129).

RYDQVIST upptager, i likhet med GRIMM, ingen annan art af u

omljud, än det som ”verkar blott på den ende vokalen a” (TV, 171).

Det bör emellertid på tal om RYDQvISTs behandling af omljudet

påpekas, att han i Tilläggen till fjärde bandets andra afd.

(1870) nämner, att BLOMBERGs ofvan anförda afhandling ”hade

blifvit införd i betraktelsen, om jag [han] vid nedskrifningen haft

kännedom om detta lilla arbete” (SSL. IV, 550). – Icke häller

finner man v-omljudet af i omnämdt hos WIMMER i dennes Old

nordisk Formlære (Københ. 1870), som i så många andra afse

enden röjer stora framsteg framför äldre fornnorska grammatikor.

Samma år, som WIMMERs ofvannämda bok utkom, underkastas

emellertid denna omljudsform, så vidt den visar sig i forn
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norskan, en rätt utförlig behandling, nämligen i A. HoLTz

MANNs Altdeutsche Grammatik (Leipzig 1870), I, 1, s. 74–76.

Det är emellertid att märka, att denne förf. framställer förhål

landet så, som om det vore han, som upptäckt denna vigtiga

fornnordiska ljudlag, då likvisst äran däraf otvifvelaktigt tillkommer

P. A. MUNCH, såsom ofvan visats. Visserligen är det sant, att

HoLTZMANN är den förste, som talat om ett omljud af i fram

kalladt af u, ty härom nämnes redan i hans år 1841 författade,

i Heidelberger Jahrbücher för detta år intagna, afhandling Uber

den Umlaut. Men härvid är väl att märka, att Holtzmann

där med u-omljud af i menar sådana fall, som

"altnordisch fiöl, gotisch filu;

X) fiör, » fairhvus", m. fl.

(Se s. 9 af aftrycket Uber den Umlaut, Carlsruhe 1843). Denna

samma uppfattning af u-omljudet af i bibehålles och utvecklas

något utförligare i HoLTZMANNs andra skrift om omljudet (se af

trycket s. 22 f.). Men alla de här afsedda fallen äro sådana, i

hvilka den ursprungliga vokalen blifvit genom u-omljudet ”ge

brochen", såsom HoLTzMANN i sin Altdeutsche Gramm. (s. 82)

uttrycker sig, och i hvilka de fnord. grammatikorna i allmänhet

icke finna något omljud af i utan "brytning" af e eller i (till ea,

ia och sedan omljud afia till iö; jfr här förut s. 8–9), och hvilka

af mig här ofvan (s. 8–10) fattats såsom om ljudsbrytning af

e. Ingen städes i dessa äldre skrifter nämner HoLTzMANN nå

got om y såsom u-omljud af i (se särskildt hans schema öfver

omljudet, i aftrycket s. 14–15, där blott iu uppställes såsom

omljudsform af i, framkallad af u), hvarom han åter i sin Altd.

Gramm. yttrar, att det är ”für jeden Unbefangenen ganz deut

lich, dasz viele y – – nur als Umlaut des i durch u erklärt

werden können” (a. st. s. 75). Genom att i sin Ad. Gr, å a.

st. behandla dessa båda fall af inverkan af u såsom samma fö

reteelse") kan HoLTZMANN anse sig såsom upptäckaren af u

omljudet af i till y?) och säga sig först ha förklarat "die für

Jacob Grimm immer räthselhaft gebliebenen Verba slyngva –,

*) Detta fall visar äfven, huru lämpligt det är att, såsom i inledningen

påyrkats, hafva skilda namn för om ljud och om ljud sbrytning,

*) HoLTzMANN säger visserligen aldrig detta direkt, utan han begagnar

det sväfvande uttrycket, att ”auch u auf vorhergehendes i Einflusz habe”,

och yttrar med afseende härpå: ”besonders war für Jacob Grimm diese

zuerst von mir in dem Schriftchen über den Umlaut ausgesprochene An

sicht eine ganz unfaszbare, die er sich nie aneignen konnte.” (a. st. s. 74).
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syngva –, pryngva –." Förhållandet är emellertid, att HoLTz

MANN icke förr än nu förklarat dessa verb, liksom att han öf

ver hufvud aldrig, såsom nyss nämdes, framställt y såsom u

omljud af i, förr än i denna sin Ad. Gr. Det ligger nu onek

ligen mycket nära till hands att antaga, att HoLTZMANN fått

förklaringen till denna ljudföreteelse från MUNCH eller någon an

man nordisk forskare, som efter MUNCH omnämt lagen *).

Uti den tyska öfversättningen (delvis omarbetad af förf.) af

WIMMERs Oldnord. Forml., näml. Altnordische Grammatik von –

WIMMER – –, Halle 1871, finnes ifrågavarande ljudlag behand

lad. Som exempel äro syngva, tryggr, ykkar och yô(v)ar anförda.

Äfven i den svenska bearbetningen (Fornnordisk Formlära, Lund

1874) och den nya danska förkortade upplagan (Københ. 1876)

redogöres för denna ljudlag. Det återstår slutligen att här åter

erinra om, hvad redan (s. 15) påpekats, att BUGGE framhållit

denna ljudlags tillvaro i svenskan, hvarpå som bevis anförts fsve.

myrker (Rökst. s. 18, n. 1)*).

Efter denna inledande öfversigt öfver den behandling, som

hittils kommit den ljudlag till del, som här skall bli föremål för

förnyad behandling, öfvergår jag nu till denna utförligare un

dersökning af i hvilka fall denna ljudlag tillämpas och till hvil

ken utsträckning i de olika nordiska munarterna, hvarvid en så

stor fullständighet som möjligt åsyftas; samt i hvad mån andra

ljudlagar inom vissa munarter göra sig gällande i samma fall,

då inom andra munarter ifrågavarande omljudslag inträder.

Det har härvid synts mig mest praktiskt att först behandla

fornnorskan, såsom förut mer känd, samt i sammanhang här

med de hit hörande nyare munarterna, och sedermera fornsven

skan och forndan skan med därtill hörande nyare dialekter.

Vid denna undersökning af de fall, då v-omljudet förvand

lar föregående i till j, är det af särskild betydelse, såsom un

der loppet af undersökningen skall visa sig, att indela samtliga

hithörande ordformer i vissa afdelningar med fäst afseende på

den konsonant eller konsonantförbindelse, som följer när

mast efter det för omljudet utsatta i-ljudet.

") MUNCH har jag aldrig funnit anförd af HoLTzMANN, men väl andra

nordiske forskare, såsom LYNGBY och GISLAsoN.

*) BUGGE, som med omljud äfven förstår om ljudsbrytning, anför

här som ex. äfven ljung.
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A) Ljudförbindelserna -inggv- och -ingkv-").

Härunder må till undersökning i främsta rummet upptagas

de starka verb, hvilkas gemensamgermanska så väl som älsta nor

diska grundformer kunna angifvas som *sengvan, *slengvan, *stenkvan,

vidare fnord. *senkvan, äfvensom "preng(r)an,*skrenk(r)an,*hrenk(r)an

och *klenk(v)an, och i sammanhang härmed hit hörande nominala

ordbildningar, hvilka utgå från nu anförda rotformer.

Jag anser mig emellertid böra förutskicka en undersökning

rörande de grundformer, jag här antagit. Med hänsyn till rot

vokalen öfverensstämma de uppenbarligen icke med den nyss an

gifna öfverskriften på denna afdelning, där vokalen i träffas fram

för de båda konsonantförbindelserna, medan den åter i de nämda

grundformerna är e. Det är ju ock en i rörande ljudlag, som här

skall afhandlas; hvad hafva vi då att göra med former, hvilka

innehålla e, ej i? Härmed förhåller sig så, att det för ifråga

varande undersökning är nödvändigt att återgå till de allra äl

sta nordiska grundformerna, och att dessa, i öfverensstämmelse

med den nya uppfattning som ofvan (s. 9) blifvit omnämd, må

ste antagas hafva haft ett af a uppkommet e-ljud i roten, i stäl

let för det i-ljud, man förr antog och ännu hos oss i allmänhet

utgår ifrån. Af detta e-ljud har i genom en senare utveckling

först inom hvart särskildt germanspråk uppkommit genom inver

kan af följande nasal (jfr härom BEzzENBERGER, A-Reihe s. 27

–28, LEFFLER, 1-omlj. s. 155 m. 2). Att ännu på särskildt

nordisk ståndpunkt e älst kvarstått visas af sådana former som

de fno. støkkva, søkkva m. fl., hvilka genom *stekkva, *sekkva hän

visa på nordiska grundformer "stenkvan, "senkvan (jfr brenna, renna,

där väl det föregående r får antagas ha skyddat e, klettraf

*klentar, sve. klint, vetr af *ventrus m. fl.)*). Samtidiga härmed

*) Med ng anges här den gutturala nasalen. I allmänhet har jag icke

ansett nödigt att särskildt utmärka den.

*) Jämför härmed förhållandet med o framför n, t. ex. i de redan af

BEzzENBERGER, A-Reihe, anförda ósk = "vonska, pórr = *ponrar af *po

narar (med ovanlig synkope liksom i "erlar af äldre runspråkets ErilaR),

sokkinn, stokkinn af *sonkanaR, stonkanaR (-ina R?), likaså sprottinn (till

"sprentan, fno. spretta, men i sve. dial. sprinta jämte spritta). – I stuttr,

drukkinn åter synes fno. lemna ex. på öfvergång från o till u före assimi

lationen liksom i imperativformer som bitt, sprikk likaledes e öfvergått till

i före assimilationen. -- [Däremot står hitta för *hittja af *hintjan (jfr
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får man väl antaga "sengvan, *slengvan m. fl.*) länge nog

hafva bibehållit sig på särskildt nordisk språkståndpunkt. –

Af dessa former med bevaradt e ha nu på nordiskt språk

område former med i uppkommit; men icke alla de ofvan an

förda grundformerna ha i alla de nordiska munarterna så om

bildats, enligt hvad nyss blifvit antydt. Af denna olika utveck

ling i nu angifna hänseende, hvarom mer i det följande, beror

till en del just den skiljaktighet i fråga om v-omljudet af i till

y mellan de nordiska språken, hvarom jag ofvan talat. Detta

med afseende på rotens e i de germanska och nordiska grund

formerna.

Åfven med hänsyn till afiedlingens v efter ng och nk måste

några ord här förutskickas. Det är uppenbart, att det för den

följande undersökningen är af mycken vigt att kunna bestämma,

huruvida det afledings-v, som kan träffas i en nordisk munart,

men i en annan saknas, bör antagas ha funnits till redan på

gemensamnordisk ståndpunkt eller ha uppkommit först inom en

särskild nordisk munart.

Såsom egande gemensamnordiska afledningsformer på –v kunna

med säkerhet tre verb angifvas, nämligen *sengvan, *slengvan och

*stenkvan. Dessas v kan nämligen med stor sannolikhet visas

hafva funnits till redan på gemensamgermansk ståndpunkt, om

vætta af vantjan; eller är vætta = "vahtjan och således ett helt annat ord

än vænta?), äldre *hemtjan (jfr ags hentan = *hantjan, samt huntjan),

hvars e genom i-omljud (jfr nästa not) öfvergått till i)].

*) Att äldre runspråket har suffixet -inga- för -enga- kan ej bevisa nå

got för en allmännare äldre öfvergång af e till i framför ng än framför

nk i rotstafvelsen. – Det bör tilläggas, att ljudförbindelsen -ing- i äldre

runspråkets sing0steR ej på detta sätt uppkommit af -eng-, utan att af

ett äldre senigosta- blifvit sinigosta- genom i-omljud af e till i – jag

nyttjar namnet i-omljud här i den vidsträcktare betydelse, jag åt det

samma gifvit i min afhandling om I-omlj. – liksom i vinir af *ve

niR, vinstri at "vinistri (denna senare form uppges felaktigt som ”an.” hos

Fick, W.* III, 286), "venistran m. fl., hvarefter genom utfall af i blifvit

singosteR (jfr BUGGE, äR. VII, 232–233). (Detta singosteR är en

synnerligen vigtig ordform, emedan det lemnar ett bevis från äldre run

språkets tid på af e genom i-omljud uppkommet i. Jag har förut, 1-oml.

s. 265 m. 1, saknat ex. härpå från äldre runspråket. Med anledning här

af begagnar jag tillfället att upplysa, att sist anförda afhandling till allra

största delen så väl af mig affattats som ock blifvit tryckt, under det jag

vistades utomlands och saknade tillgång till annan nordisk språkvetenskap

lig litteratur än det lilla, jag medhade eller kunde få låna, där jag vi

stades (däraf de många tilläggen med nordiska litteraturhänvisningar)].



Om v-omljudet af t, i och ei i de nordiska språken. 25

det också, utom de nordiska språken, endast i got. finnes bevå

radt som af ledningsform (jfr got. siggvan, stigqan; "sliggvan

fins ej i got.). De öfriga germanspråken – ofta kallade väst

germanska i motsats till got. och nord., de s. k. östgerman

ska, – ha af de anförda verben följande former: fhty., fs., ags.

singan, fnfra. singen (-in), fris. sionga (RV.), syongha (HH.); fhty.

ags. slingan, fris. "slionga (se härom straxt nedan); fhty., fnfrå.,

ags. stincan (-kan), fris. "stionka. Man finner, att af dessa väst

germanska former de frisiska formerna afvika från alla de öf

riga genom sitt o i rotstafvelsen. Dessa frisiska former kräfva

en närmare granskning. Det fris. sionga återfinnes i nyfris. un

der följande former: västfris. siongen, sjongje el. sjongjen (RV., FA.

I, 263), saterl. siunge*) (FA. I, 263), wangerog. sjung, sjungen*)

(FA. I, 48, II, 10; jfr I, 364, II, 4), nordfris. Sjonge, sjungen")

(RV., FA. I, 257), sjongan (FA. I, 293), hvarmed må samman

ställas det hithörande subst. sjunger, sångare, i wangerogska mun

arten (FA. I, 392). – Det af mig antagna fris. *slionga grun

dar sig på följande nyfrisiska former. I wangerogska munarten

finnes ett subst. sliunger, som betyder dels perpendikeln på ur

(nholl. slinger), dels nyttjas om en långväxt man (FA. I, 393),

hvilket ord är bildadt af ett verb *sliung liksom sjunger af sjung.

Åfven finnes ett afledt svagt verb sliunger, som betyder "schlin

gern, schlingen” (FA. I, 74, 82), sliungern ”sich hin und her

bewegen” om perpendikeln, om skepp, om människor (FA. I, 84).

Det enkla starka verbet sliung har emellertid i denna form för

svunnit och kvar lefver blott en sidoform med i: far-sling (slung

*) Det lilla tecknet för i skall angifva en förkortad vokal, som ”mit

dem folgenden Vocale nicht zwei Silben ausmacht, sondern wie eine Silbe

zu sprechen ist” (FA. I, 172). I den tyska texten är emellertid detta i,

liksom flere andra dylika ”verkürzten Vocale”, tillika försedd med /\, som

enligt förf är ”Dehnzeichen” för långa vokaler (a. st.); hur skall detta

förstås?

*) Om de dubbla wangerogska infinitivformerna (den på -en egentligen

gerundivum) se FA. I, 286.

*) Med dessa båda former med olika vokal jämför de hos LYNGBY Ndfris.

s. 39, 54 angifna sjonge från Nibøl i Bøkking Herred, Tønder Amt (o är

här slutet; således formen med hänsyn till vokalen = ofvan upptagna

sjungen, hvars u väl är = högty. u), sjånge från Klangsbøl i Hvidding

Herred (å = o i det ofvan upptagna sjonge). OUTzEN har gjonge och

från skriftliga uppteckningar siunge; BENDSEN har blott sjungen, Sjunger

för Moring-mundarten. 4
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slungen, FA. I, 48), med hvilken må jämföras det saterl. slin

gerje, "schlenkern, schwanken (von einem Baume der gefällt wird),

schleudern” (FA. II, 219). Nordfris. har ett sta. vb slingen,

schleudern, schlingen (BENDSEN, s. 300, 247). – Det frisiska

stjoncke eller någon annan form af detta verb finnes ej i de äl

sta frisiska språkminnesmärkena, utan först hos GIJSBERT JA

PICx (västfris. från midten af 1600-talet; FA. I, 263, 467)*);

saterl. har stjunke (FA. I, 263), wangerog stjunk, stjunken *) (FA.

I, 47, II, 82), nordfris. stjonkan (FA. I, 293), ”sjonke statt stjonke"

(OUTZEN, s. 309), stjunken (BENDSEN, s. 304). – Dessa trenne

fris. verb, af hvilka de två senare hittils synas hafva helt och

hållet undgått germanske språkforskares uppmärksamhet och här

för första gången framdragas såsom, efter hvad straxt nedan

skall visa sig, synnerligen vigtiga vittnesbörd om allmänt ger

manska ljudförhållanden, kunna endast på ett sätt tillfredsstäl

lande förklaras, nämligen genom antagande af en i fornfrisiskan

inträdd epentes af v eller omljudsbrytning, så att af *sengvan,

*slengvan, "stenkvan blifvit "seongan, "sleongan, "steonkan, hvaraf

sionge, sliung-, stionke. Endast härigenom kan dessa tre ordfor

mers io (iu), framför ng, nk förklaras, då i alla andra fall *) i

fris. ursprungligt e träffas som i framför nämda ljudförbindelser.

*) OUTzEN anger för JAPIcx formen stionckje.

*) Framför nk träffas io, iu äfven i fris. dionker- (i smstn.), dyoncker,

dyuncker, diunk (RW.), hvilket äfven i nyfris. återfinnes, såsom i västfris.

djonk (FA. I, 286), wanger. djunk (FA. I, 206 o. flst.), helgoland. junk

(FA. I, 207), nordfris. junk (BENDsEN s. 163), äfvensom i nordfris. ver

bet djonkin, ”dunkel werden” (FA. I, 291). Dessa former med diftonger

äro, så vidt jag kan se, alldeles oförenliga med den rotform af ordet, som

träffas i öfriga västgermanska språk, nämligen "donk-, dunk- i fhty. tunchal,

fs. dunkar, fnfra. duncal. Den enda förklaring, som de frisiska ljudlagar

me synas mig tillåta, är, att dessa former med io, iu utgå från en rot

form denkva-, då således ett fjärde fall af fris. epentes af v skulle före

ligga. Månne ej det fno. døkkr, som väl allmänt (med fäst afseende på det

svaga verbet døkkva) uppfattas som dankvja-, borde hänföras till denna

samma grundform denkva- (jfr fno. støkkva af *stenkvan)? – I ännu ett

ord ha frisiska munarter io, ehuru icke framför ng, nk, där äfven omljuds

brytning synes böra antagas, nämligen i västfris. tjock (hos JAPICx enl.

RW. s. 1072), likaså nordfris. enl. BENDsEN (s. 163), OUTzEN, hvilken

senare äfven anger tjuck för Silt. Grundformen är här *pekva-; jfr nedan

under afdeln. C). Westerlauwerska fris. urkunder ha emellertid formen

thicke (RW.). – Det nordfr. sjort från Amrom, sjört från Föhr (för skjort;

OUTzEN s. 309) är däremot möjligen danskt lånord.
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Så har saterl. klinge, springe, twinge, drinke m. fl., wangerog.

kling, geling, thing, drink, wring, spring, hingst, pingeln, kringel

o. s. v. (alt enligt FA.), nordfris. likaledes talrika ord på -ing,

–ink, men aldrig io framför ng, nk utom i nu nämda ord (samt

det s. 26, not. *) anförda djonk, djunk). Det kan icke vara en

tillfällighet, att io, iu träffas här endast i de tre fall, där det

kan förklaras af ett en gång befintligt aflednings-v. Den af mig

här framstälda förklaringen") styrkes ytterligare däraf, att, såsom

i det följande skall visas, alldeles samma omljudsbrytning i de

tre anförda verben, så väl som i andra fall, försiggått inom en

del af det nordiska språkområdet – ett för öfrigt ganska märk

ligt sammanträffande mellan två, geografiskt närgränsande med

eljest strängt skilda språkområden. Sedan det nu visats, att

icke blott de s. k. östgermanska språken, gotiskan och fornnor

diskan, egt grundformerna *sengvan, *slengvan och "stenkvan, utan

att dessa äfven funnits i ett af de s. k. västgermanska språken,

är det all anledning att antaga, att de nämda verbalformernas

aflednings-v redan funnits på gemensamgermansk ståndpunk. Af

särskildt intresse är, att vi så ha fått säkra gemensamgerman

ska ex. på v efter både ng och nk. – Det bör tilläggas, att

man genom jämförelse med lat. stinguo *) kunde finna ett nytt

stöd för en högre ålder af afledningen v i "stenkvan. En dylik

motsvarighet utom de germanska språken kan möjligen äfven sö

kas för v i "sengvan, nämligen i lat. in-sequis, grek. év-érro af

oszt-, oexf– (jfr A. FICK, Die ehemalige Spracheinheit der Indo

germanen Europas, Göttingen 1873, s. 25).

*) Så länge jag blott kände det fris. sionga – det enda i grammatikor,

t. ex. hos HEYNE, upptagna –, var det endast med tvekan jag tänkte

mig det såsom uppkommet genom epentes; men sedan jag lyckats finna

de tvänne andra likartade fris. verben, framstälde sig denna förklaring för

mig såsom alldeles oafvislig. – LYNGBY förklarar det fris. sionga så, att

”io er udviklet af i foran ng, omtrent som iu af i foran cht i riucht”,

och tillägger: ”Ligheden med svensk sjunga er tilfældig” (Ndfris. s. 39).

HEYNE yttrar (Ag. Gr.*73): ”Ob die Formen sionga (canere) diunk (obscurus)

ebenfalls als Brechung zu der § 23 erwähnten” – riucht o. d. – ”sich

stellen laszen, mag hier unentschieden bleiben.”

*) Så ZIMMER i ZDA. XIX, 405. Annorlunda Fick, W.* III, 343 un

der stak och stank. Den af CURTIUs, Grundzüge der Griechischen Etymo

logie, 4:te Aufl., Leipzig 1873, s. 214, gjorda sammanställningen mellan

lat. stinguo och got stiggan (så äfven BLoMBERG, Germ. Omlj. s. 47 not.),

båda af en rot stig, synes icke hållbar.
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Af de öfriga ofvan angifna nordiska verben ha "senkvan,

*preng(v)an och *skrenk(r)an motsvarigheter inom andra german

språk, men utom got., som af de tre blott har siggan, sakna

alla de öfriga hvarje spår af ett aflednings-v. Så har fhty., fs.

thringan, ags pringan, nyfris thring (wanger FA. I, 48), thringe

(saterl., FA. I, 263); fhty., fs., ags. sincan (-kan), myfris.

sinkje (västfris., FA. I, 263), sink (wanger., FA. I, 47), sinke

(saterl., FA. I, 263)*), ags scrincan. Att emellertid formen

*senkvan är gemensamnordisk, visa icke blott förhållanden inom

de särskilda nordiska munarterna, om hvilka mer i det följande,

utan ock jämförelsen med got. Huruvida åter ett aflednings-v

bör antagas för de gemensamnordiska grundformerna till de båda

andra verben, så väl som till verben *hrenk(v)an och "klenk(v)an,

till hvilka motsvarigheter icke finnas inom öfriga germanspråk,

kan icke här afgöras, utan må längre fram under hvart sär

skildt fall pröfvas. Omöjligt är visserligen icke det antagandet,

att redan de gemensamgermanska grundformerna äfven i alla

dessa verb haft ett aflednings-v, som bibehållits i got. och forn

nord. i de verb, som i dem återfinnas, men som i öfriga germanspråk

gått förloradt. För detta antagande om en sådan allmän ge

mensamgermansk utveckling af v efter ng och nk i alla hit

hörande verb kunde tala dels den gemensamgermanska utveck

lingen af v efter h och k i början af ett antal ordrötter (jfr

härom FICK. ES. s. 24), dels det allmänna bortfallet af mid

eller slutljudande v efter guttural i de västgermanska språken –

det nyss uppvisade fallet af epentes i fris. undantaget –, såsom

i de nyss anförda fhty., fs, fnfra., ags. formerna af *sengvan,

*slengvan, "stenkvan, eller som i fhty., fs., ags. lihan af germ.

lihvan (lat. liqv-, grek. Åux- Åux/-), fhty., fs., aha, ags. eah af

germ. ahva- (lat. aqua), dels möjligen äfven motsvarigheten mel

lan germ. *prengvan och lat. torqueo (FICK, W* III, 139). Å

andra sidan kunde för en motsatt uppfattning, enligt hvilken en

dast i "sengvan, "slengvan, "stenkvan v antages som gemensam

germanskt, men i öfriga fall, då det i got. och nord. språk träf

fas, såsom uppkommet genom en nyare utveckling – i sådant

fall väl en analogibildning efter de redan befintliga tre gemen

") Nordfris. har här, som det vill synas, till de starka preteritiformerna

fått den svaga infinitivformen sænke (LYNGBY, Ndfris. s. 39, 54), sajaken

(BENDzEN s. 303). OUTzEN har emellertid ett sjocke, einsinken. Skulle

detta hänvisa på en fris. grundform *senkvan?
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samgermanska mönstren –, anföras, dels att fris. har tringe,

sinke utan epentes – ett skäl, som dock något försvagas af

dubbelformerna sling och sliung- –, dels att endast got. och den

nordiska språkgrenen i ett annat ganska genomgripande fall,

hvarom utförligt skall handlas i det följande, genom en nyare

utveckling framkallat ljudförbindelsen -gv-. Man finner altså,

att hvarken gemensamgermanska eller ens gemensamnordiska grund

former med -ngv- och -nkv- kunna med någon säkerhet antagas

i alla här ofvan upptagna verb, men att åter i några fall så

dana gemensamgermanska – och följaktligen äfven gemensam

nordiska – grundformer och åtminstone i ett fall där utöfver

en gemensamnordisk grundform på -nkv- kunna med stor sanno

likhet antagas.

Efter den belysning, som här blifvit gifven, är det uppen

bart, att ZIMMERs framställning af nu berörda ljudförhållande i

afhandlingen Ostgermanisch und westgermanisch (intagen i ZDA.

XIX, 393 f.) behöfver en betydlig modifikation. ZIMMER anför

nämligen som ett bland bevisen för det germanska grundspråkets

delande i en öst- och en väst-germansk gren, att västger

manskt g, k, h, i synnerhet när nasal går förut, motsvarar öst

germanskt gv, kv, hv i mid- och slutljud i ett antal ord, bland

hvilka af här ifrågavarande verb anföras got. stiggan, siggvan

med tillörande nominalbildningar och motsvarande former i an

dra germanspråk äfvensom got. sigqan och dithörande former.

Med tystnad förbigås dock af ZIMMER den vigtiga frågan om

åldern af detta östgermanska v.

Det må slutligen här erinras därom, att hos A. AMELUNG,

Die bildung der tempusstämme durch vocalsteigerung im deutschen,

Berlin 1871, s. 79, utan betänkande som germanska rotformer

uppställas (BLANGV.) SANGV, pRANGV, HRANKV, SANKV,

STANKV; äfvensom att FICK, W", III, har germ. sangv, sankr,

prangv, men däremot slang, stank (III, 359, 343), hvilka båda

senare rotformer dock, såsom jag ofvan visat, med vida större

säkerhet än de två närmast föregående, kunna anges som slangv,

stankv på gemensamgermansk ståndpunkt.

Jag öfvergår nu till granskning af de särskilda ordformerna

på nordiskt språkområde och följer härvid den ordning mellan de

särskilda verben, som ofvan blifvit angifven.

1. *Sengvan. De vanliga fornnorska formerna af detta

verb äro, som bekant, syngva och syngja, pres. syngr, af hvilka

den förra infinitivformen naturligtvis är den äldre. Utvecklingen
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från *sengvan till syngva har uppenbarligen varit den, att först

af *sengvan genom den i fno. allmänna") öfvergången af e till

i framför ng blifvit *singva (jfr här ofvan s. 24) ocb sedan här

af genom v-omljud af i till y: syngva. Jag har redan nämt, att

P. A. MUNCH är den förste, som riktigt förklarat denna fno.

verbalform. J. GRIMM lyckades aldrig inse detta och hithörande

fno. starka verbs rätta natur, såsom redan HoLTZMANN anmärkt

(jfr här ofvan s. 21 och not. 2). I DGr.* I, 916 anser han,

att former som "syng, saung, süngum” utvecklat sig efter mön

stret af hans 9:de konjugation (drjupa – draup) ur "sing, sång,

sūngum”. I Kleinere Schriften, III, 128, finner han i "syngja"

”den diphtong 5 = ahd. iu” – Ännu hos Fick, W". III, 316,

där för öfrigt oriktiga former angifvas, finner man hänvisning

till GRIMMs förklaring i DGr.*).

Det nämdes, att syngva är den vanliga äldre fno. formen.

Emellertid vill det synas, som om den än äldre formen singva

med ännu oomljudet i vore bevarad på ett ställe i den isländ

ska litteraturen. I Eyrbyggja Saga förekommer nämligen följande

verspar:

prúöar vangs hins punga

pings spåmeyjar syngva

i en af de s. k. Måhliðingavtsur af PóRARINN svarti skald,

som lefde på 900-talet (enligt MöBIUs, Catalogus librorum islan

dicorum – –, Leipzig 1856, s. 192). För att återställa hel

assonansen har G. VIGFUssoN i den af honom utgifna upplagan

af nämda saga (Leipzig 1864, s. 27) insatt singva (singva) i

texten i stället för handskrifternas syngja, syngva; i IED. s. 614

anföres ock detta ställe som bevis för uttalet med i. Trenne

omständigheter synas mig äfven tala för att singva här är den

rätta formen. Dels äro nämligen samtliga de i Eyrbyggja Saga

bevarade 17 stroferna af Pórarins Måhliöingavisur strängt regel

bundna med hänsyn till helasson anserna. Dels var PóRARINN

från den trakt af Island, västlandet – han var född på Måfa

") Jfr bingr, bringa, fingr, hringr, kring, *slingva, stinga, tingl, ping,

"pringva, pvinga, m. fl. På samma sätt framför nd och mb. Jag kän

ner inga undantag härifrån. Det enda skenbara, kvendi med e icke blott

framför nd utan äfven framför ett följande aflednings-i, kan icke vara

gammalt (se mina undersökningar i afhandlingen om I-omljudet); jfr qvindi

i äVGL., GL. Det torde väl vara en ombildning efter kvenna, hvars e

för öfrigt äfven till sin ålder synes mig misstänkt.

*) Jfr ock den oriktiga förklaringen i LüNINGs Edda s. 105.
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hlið vid södra kusten af Breiðifjörðr –, där ännu i dag ålder

domligheter kvarstå i uttalet af isländskan, såsom bibehållandet

af kort vokal framför ng (så -ang, –ing o. s. v. i st. f. det

vanliga nyisländska –ång, -ing)"). Dels är det slutligen på grund

af några dialektskiljaktigheter i Norge, hvarom i det följande, anled

ning att antaga, att ljudlagen om v-omljud af i till y varit verk

sam icke så synnerligen långt före Islands bebyggande, hvadan

det väl är möjligt, att ännu kort härefter en dialektisk form kun

nat kvarlefva, där nämda ljudlag ej ännu inträdt.

Rörande förekomsten af de fno formerna syngva och syngja

hänvisas till IED. och Lex. Poet. För den äldre formen syngva

må några bevisställen ur älsta norska handskrifter anföras, så

mycket hällre som i IED denna form endast en gång anföres

och detta från en isländsk hdskr. I nHom. finnes syngua

s. 203", 204 (3 gg.), 209", 210", syngva 68", 203 (2 gg.),

206", 209". Den vanligaste fno formen är syngja, där j er

satt det gamla v (jfr WIMMER, Fno. Fl. § 109, anm.). Fram

för a är denna form sällsynt i nHom.; jag har blott en gång

påträffat syngia 61". Framför u eller o är däremot i nHom.

syngj- den vanliga formen. Så syngium eller –om 128", 195*,

206 (3 gg.), 207 (2 gg.), 208" (men syngom af *syngvum,

205*) *). Dessa former med j, syngja, syngjum, äro särskildt an

märkningsvärda därför, att i dem det ljud, som framkallat y af

i i första stafvelsen, är försvunnet. Detta förhållande, som i om

ljudets historia så ofta eger sin motsvarighet, skulle göra dessa

former synnerligen svårförklarliga, om vi icke lyckligtvis egde de

äldre formerna med v därjämte bevarade. En egendomlig form

af detta verb förekommer i iHom. nämligen songva 125"; men

syngva 6 rader förut 124", 122", syngia 123", synga (!) 125°

(syngom 125", 122", syngr 125*). Nämda form med 9 är väl

blott att betrakta som ett skriffel för syngva (jfr WISEN, iHom.

s. VII), föranledt af det oupphörligt förekommande subst. søng

(så 3 rader förut 124*), vanligare song, liksom väl detta ord

äfven föranledt skrifsättet sængo (125**), saongen (123*, 125"),

songen (126") i st. f. sungo (t. ex. 121", 122", 125"), sungin(n)

(-en, -et, t. ex. 121 flst., 122 flst., 123", 124 flst., 125*) *).

*) Se härom GISLAsoN, Fpart. s. 8 och FRIÖRIKssoN, IR. s. 138.

*) Egendomligt är, att i de ofta förekommande participialformerna -en,

-in, -et aldrig något v finnes kvar.

*) Den i iRom. flst. förekommande participialformen syngin (-en, -et;
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Hvad hithörande nyare dialektformer vidkommer, är att

märka, att såväl ny isländs kan som färöiskan ha uttalsformer

med i; men då i dessa munarter y allmänt öfvergått till i –

med undantag för de få fall i nyisl., då y uttalas som u, hvar

om se GISLAsoN, Fpart. s. 42 *) –, är i dessa former med i icke

att se något minne af det gamla i. Nyisl. nyttjar fortfarande

skrifsättet med y: syngja (hos BH. syngia). I färö nyttjar

HAMMERSHAIMB, ANO. 1854 s. 256, skrifsättet singja, pres.

singur; men detta är en brist på följdriktighet, då han eljestall

tid tecknar det äldre y-ljudet med y. – De af RYDQvIST, SSL.

I, 182, anförda isl. pres.-formerna singr i "GUDM. ANDREAE Lex.

Isl.” (utg. 1683) och singur i "VERELII upplaga af Hervara Saga”

s. 150, angifva uppenbarligen det nyisländska uttalet. De nyisl.

orden singr, ntr., "humming” och singra, að, "to hum”, hvilka

upptagas i IED., hafva däremot antagligen i af gammalt beva

radt, liksom no. fsprs singra (subst. och verb.; AASEN), i det

afledningens r lagts till den ursprungligare formen sang- (hvaraf

seng-, sing-) utan v; jfr singla, klinga, i nyisl. (BH.), no. och

sve. fspr. (AASEN, RIETz), äfven sangra i nyisl. (BH.), no och

sve. fspr., i hvilket senare ord nyisl. icke häller har v-omljud

af a till ö såsom i subst. söngr (af *sangvar).

Ny norska mun arter ha endast den fno. syngja motsva

rande formen syngja, som likaledes förklaras genom v-omljud af

i till y. Hit höra ock subst. syngjar, sångare, syngjing (AASEN).

Det nuvarande norska skriftspråket har jämte synge äfven en

form sjunge. Så rimmar t. ex. BJøRNsoN (Digte og Sange, s.26)

tunger och sjunger och har äfven i samma dikt, oberoende af

rimmet, formen sjung (a. st., s. 27), medan han i en annan

dikt tvänne gånger rimmar gynger och synger (a. st. s. 11).

Denna form sjunge för oss öfver till det svensk-danska

språkområdet och skall i den följande undersökningen få sin för

klaring. Så mycket må blott här nämnas, att den icke är en

inhemsk norsk form.

I de fornsvenska språkminnesmärkena från fastlandet mö

ta oss de från det fno. syngva, syngja starkt afvikande formerna

sionga, siunga. Det är uppenbart, att dessa former på ett helt

t. ex. 124**, 125**, 122*) kan däremot möjligen betraktas såsom icke

blott skrif- utan äfven uttals-form för sungin, i det att y inträngt från

infinitiven.

") Jfr ock FRIÖDRIKssoN, IR. s. 76.
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olika sätt mot syngva utvecklat sig ur grundformen *sengvan.

Det i de fsve. formerna i roten inkomna o, u kan icke på an

nat sätt förklaras än genom antagandet af en epentes eller

omljdsbrytning verkad af det följande aflednings-v, på samma

sätt som i fno. liksom i fsve. kipt, smigr (kiot, smior) utvecklats

ur *ketva, *smerva (jfr här förut s. 9–10). Det fsve. sionga har

således uppkommit på samma sätt och genom samma ljudlag,

som fris. sionga (jfr s. 26). Den förste, som riktigt förklarat

dylika genom epentes uppkomna fsve. verbalformer, är, så vidt

jag vet, LYNGBY, hvilken 1861 (i TfPh. II, 306) om sve.

sjunka yttrar, att här ”formodentlig v (= w) istedetfor at vække

omlyder omsat og forandret til u”. Två år senare (1863 i Uds.

Böjn. s. 116) säger han, att sve. har sjunka "med en art op

løst omlyd” (? är meningen att y gått öfver till iu?), men i en

not tillägges: "eller med endelsens v (w) omsatt som u, sjunka

for sinkwa?" Senare har BLOMBERG (1865 i Germ. Omlj.) för

klarat ju i dessa fall som "epenthetisk omljudsform”*).

Ett spörsmål af vida större betydelse, än som i första ögon

blicket synes, framställer sig emellertid här. Har det fsve. sionga

uppkommit genom omljudsbrytning omedelbart ur "sengvan –

hvaraf i sådant fall *seonga, sionga, senare siunga – eller

har af detta *sengvan först i fsve. liksom i fno. blifvit *singva

och sedermera af detta *singva genom omljudsbrytning siunga,

sionga? En undersökning af denna vigtiga fråga kan först län

gre fram göras, efter det att de olika formernas förekomst i

fsve. blifvit undersökt och andra till denna afdelning hörande

ords former likaledes blifvit granskade och härigenom såsom vitt

men användbara.

Här följer nu en sammanställning af hithörande former från

tillgängliga fsve. språkminnesmärken med undantag tils vidare af

GL. Jag har ansett det vara af vigt att ordna förteckningen

så, att det blir lätt att få en öfversigt öfver de olika formernas

förekomst i fsve. samt att se, i hvilka hdskr. former både med

io och iu finnas.

*) Med hänsyn till dessa svenska verb med ju uttrycker sig MUNCH

(1849 i Fsve.-fno. Sprb. s. 30) på följande mystiska sätt: ”F. S. för

ändrar med en wiss analogi singva till sjunga, sinkva till sjunka.”

5
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Former med io(iø): Former med iu(iy):

äVGL. sivngær K. 14:3*):

VGL. III. siungir 91;

yVmL siunge Kr. 7: pr.:

yVGL. syunge K. 22, 25

(Cod. G.);

siunghe K. 22, Cod. L.,

som äfven har

siungher 2 ggr K. 28;

siwngge K. 22, Cod.

M., som har

siwngher och

sivnger hvar sin gång

K. 28, där Cod.

K.bådagånger

na har

syunger liksom

syunge K. 22;

ÖGL. sionga Kr. 5:1; siunga Kr. 7: 2; 12

sionga Kr. 7:2(i 1607 pr. (på senare

års tryckta stället äfven i

upplaga"); 1607 års upp

laga);

SmL. siunga 8 (2 ggr);

C. Bur. sionga 182" [S], siungga, siugga, siugh

ga, siugs *) 3 siung

*) Denna form är upptagen efter RYDQvIST, SSL. I, 182; den saknas i

glossaret till VGL.

*) Denna upplaga grundar sig på en handskrift, hvilken nu är förlorad

(se ÖGL. s. XVII). Denna har 2 gånger sionga och blott en gång siunga,

ty den förra formen står här äfven Kr. 5: 1.

*) Dessa former utan n böra säkerligen så förklaras, att förkortnings

tecknet för n blifvit uteglömdt (jfr pugga, lægge och många andra dylika

fall för / ungga, længge). Det ena g bör, efter min uppfattning, icke tän

kas som tecken för n (på gotiskt vis!), än mindre som assimilationsform

för n; gg är nämligen i Cod. Bur en mycket vanlig beteckning efter n (t. ex.

siungga, oenggla, længge, mangge, fangga alla å s. 24). Jämför om dessa
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Bon. sionga 247, 250, 251,

siongir 252,

siongom, –in, 231, 248,

sionga 251 (hdskr. af

–1420- från Wad

stena);

C.Bldst. sionga 714",

Sj. Tr. sionga, –as,–ir 187, 188,

191, 192, 193, 195,

197,

siongv 187, 188, 189,

192, 193, 194,197,

syonga 193, 194,

syongir, –ande 187, 188,

194;

sionghande 811" [S],

sionga 812" (hdskr. från

Wadstena);

sionga, siongis III, 50",

50" [S],

siongha III, 56", 58"

(föreg. Cod.);

Wadst.klr. sionga 59,

siønga 59 (3 ggr), 65,

69, 75,

um"), -om, siunge, 24"; 7"; 11",

9*, 25;

siungha, –ande, siwnga, siwngha,

713; 723;53, 707, 805,

806; 735;

siungæ 194, 195, 197,

syunga, –as 197, 194, 195,

syungv 193;

siwnga 41" (an. hdskr.)

sywngha III, 580*,

syungandes III,583* (an hdskr.);

syungha, –ande III, 613"; 613",

677" (an. hdskr. från

Nådendal);

siyngen (pres. konj., för siungin"))

former RYDQvIST, SSL. I, XXI, 143, lV, 232–3, där flere förslagsmenin

gar om dem framställas.

*) Denna form, hvars n i texten angifves såsom skrifvet med förkort

ningstecken i hdskr., skrifves åter Leg. II, 1317 ”Singgum”. Redan

RYDQvIST har I, xxI och senare IV, 333 framhållit möjligheten af att här

och i de andra fallen läsa ugg som ngg; men det är mig omöjligt att

tro på en form singa eller ens anse denna möjlig i Cod. Bur.

*) Så bör väl denna form rättast tolkas. Jfr samma handskrifts biydher,

-des, -de 60, 65, 69; 80; 60; diypt 59, liys 67, -miyk, -t 59, 63, 64,

66, 68, 77, siyk 68, 81, skiytis 63, hvarmed åter kunna jämföras dels

det svenska hvardagsspråkets tjyv för tjuf, dels svenska munarters tjyr,
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siøngs, -gr 65, 73; 64;

sunga (!)*) s. XVIII (an. hdskr.);

Brg.Up. sionga I, 201"; IV,17*,

52", 54",

sionga, –as, -is II, 69;

IV, 11, 12, 23, 53,

56, 58, 68, 69;

siongande III, 476"; siunga III, 476";

siongher, -ande, TV, 54",

22**, -

C. Sk. sionga II, 1000 (3 ggr), siwnga II, 926;

LfKl. syongha 68*, sywnga 68**,

–syvngaren 66",

sywngha 134";

syungandes 248" (an. hdskr. från

Nådendal);

Suso. siongin, –ande 137, 326, siwnghande 77,

siongr 309, 311, 312, -syunga 173,

sionghandis 314; synonga, –andis 83, 140,

sywnghom 134;

sionga, -er 441, 444,

syonga 444 (fragm. fr.

Wadst.);

tjyra, jyft (tjur, tjudra, djupt; i hall. enl. MöLLER s. IX), jyr, jyp (djur,

djup, i blek. enl. CIMMERDAHL s. 2), o. d. Öfvergången från iu till iy

är fullkomligt likartad med den i samma handskrift förekommande ut

vecklingen io – iø i siønga, Jfr här längre fram samt under *bigva

(afdeln. B) om andra dylika fall – En möjlighet vore äfven att upp

fatta siyngen som siøngen, i det att v blifvit skrifvet för ø med anledning

af den i hdskr. – och väl äfven i den tidens uttal – vanliga växlingen

mellan y och ø i ord som stykke, støkke s. 70, byria børia 60, 61, spyri

spøri 62, 63, o. d. - Här kan lämpligen påpekas, att en form siwngin

förekommer i Wadst. klr, men detta är en participialform, där redan --

i medlet af 1400-talet -- infinitivens i inträngt; häraf nysve. sjungen.

Formerna siungin, -it förekomma s. 60, 73; 65, men sungin 59. [Jfr

iHom.-bokens syngin! Se s. 31 m. 1.].

*) Väl skriffel för siunga. Jfr dock da. sø för äldre sig. Se ock längre

fram under "slengvan.
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M. Bib. II. sionga 173", syunghen 173",

sionghom 174*, siwngom 174";

sionga, siongher 81*;

siongande 407"; siwngen 406* (an. hds.: C. Sk.);

Bernh. siong 137*, 139 (2

ggr),

sionga 139", 141",

sionger 140*,

siongher 139 (4 ggr);

(Gudh. lifw.);

syunga 276",

(syngias (!) 271* [S]);

SFS. Bibl. siwnga (rim på tunga) s. 1 (från

senare hälften af 1400

talet).

Här kan slutligen tilläggas, att i en skrift från 1558 siunge

en gång förekommer som rim på vnge (LCrön. s. J, 1:2), men

ock en gång som rim på Konge (LCrön. s. J, 8:2), af hvilket

senare fall man dock icke har rätt att sluta till ett uttal sionge,

då denna tids rim ytterst ofta äro ofullständiga och ersättas af

halfassonanser; jfr ett rim från 1603 mellan ringe och siunge

(SFS. 8, 123), där det naturligtvis icke kan komma i fråga att

sluta till ett uttal singe (siunge förekommer äfven a. st. s. 1, 17).

Af denna exempelsamling, som naturligtvis icke kan göra

anspråk på fullständighet, finner man, att tre former med iu

visserligen förekomma i de tre älsta här anförda fsve. urkun

derna, äVGL. LYDEKINI exc. och yVmL., men att i de båda en

dast obetydligt yngre fornskrifterna ÖGL och Cod. Bureanus

sionga finnes jämte siunga. Man eger af detta förhållande, en

ligt min uppfattning, icke rätt att afgörande sluta, att siunga är

den äldre och sionga den yngre formen. Hur mycket man med

RYDQvIST må vara öfvertygad om, att de fornsvenska skriftliga

urkunderna från fastlandet röja ett sträfvande efter ett fsve. riks

språk, så är det dock obestridligt, att många smärre dialektiska

skiljaktigheter kunna i dessa älsta tiders skriftliga språkminnes

märken uppvisas. Att formen sionga framträder något senare än

siunga, behöfver därför icke bero därpå, att den förra är yngre,

utan kan ock ha sin grund däri, att t. ex. östgötamålet längre

bevarat en viss äldre form än t. ex. västgöta- och västmanlands

dialekterna. Synnerligen anmärkningsvärdt är nu, att sannolikt
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alla de fsve. handskrifter, i hvilka af ifrågavarande verb

former med io blifvit funna, härröra från Östergötland,

hvilket ger ÖGL:s sionga vida större vigt"), än hvad det el

jest skulle hafva. Såsom med säkerhet eller stor sannolikhet

skrifna i Östergötland äro af ofvan upptagna handskrifter att

nämna: Cor. Bureanus (se Leg. II, 1328), de här ej särskildt

angifna handskrifterna af Legendariet, likaså hds. till Bonaventura,

Själens Tröst (se s. VII därstädes), Wadstena klosterreglor, Bri

gittas uppenbarelser (IV, och väl äfven I, II och III), Själens

kloster*) (i LfKl. s. 29–136), Suso, Bernh. (Gudh. lifw.) och

MBib. II (Nicodemi evang. dock från C. Sk.). Återstå Cod. Bild

stenianus och den Skoklosterhandskrift (här angifven med C. Sk.),

som anföres Leg. II, 1329. Om dessas ursprung är intet kändt,

men det torde vara ganska sannolikt, att äfven dessa skrifvits

af munkar eller nunnor från Wadstena kloster ”central-orten för

all sådan litteratur i vårt land då för tiden” (G. E. KLEMMINGs

ord i Sj. Tr. s. VII).

Om denna fsve. form sionga må slutligen redan här påpe

kas, att o här säkerligen haft ett öppet o-ljud (såsom i biorn,

fioll) och icke det slutna korta o-ljud, som just i detta verb och

i andra fall framför ng och nk är så vanligt i nyare svenska

munarter (jfr här efteråt). Detta senare ljud är till sin upp

komst sannolikt helt ungt på svenskt språkområde. Att det icke

är detta ljud, vi ha att finna i fsve. sionga, därför tala dels den

omständigheten, att de handskrifter, som hafva denna senare form,

eljest allmänt framför ng hafva u, såsom i sungo, sungin, stungin,

sprungin, ung, thung, tunga o. s. v., dels det synnerligen an

märkningsvärda, i grammatikaliska undersökningar hittils ej be

aktade, skrifsättet sionga i en hdskr. från -1450- (jfr ofvan s. 35),

hvilket synes antyda öfvergång från gammalt io till iø såsom i de

från samma tid uppvisbara formerna siø, fioll, biørn o. d. af

*) Det blir nämligen härigenom icke osannolikt, att sionga är den all

männa fornöstgötska dialektformen, medan siunga är en i ÖGL och andra

östgötska skrifter från andra munarter eller det under bildning varande

gemensamma skriftspråket inträngd form – Dock är det äfven möjligt,

att siunga fans jämte sionga i Östgtl.

*) Att här siunga är vida vanligare än sionga (se s. 36) kan bero

därpå, att arbetet är öfversatt från lat. till svenska af en munk i Nåden

dal, men denna handskrift efter Nådendalshandskriften afskrifven af en

Wadstena-abbedissa (LfKl. s. I och 136).
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äldre sio, fioll, biorn (jfr dess utom längre fram om thiökker och

I hög grad anmärkningsvärd är den form syngias, som träf

fas en gång i en klosterbok från Nådendal (innehållande Bernh.

Höfw. lifw.), skrifven i slutet af 1400-talet (se Bernh. s. XIII).

Denna form synes i fsve. stå alldeles enstaka och afviker i flere

hänseenden från öfriga hittils anförda fsve. former, medan den

åter fullkomligt öfverenskommer med de yngre fno. formerna.

Denna afvikelse från den vanliga fsve. och öfverensstämmelse med

fno. består icke blott i rotens y för io, iu utan ock i det afled

"nings-i, som följer efter ng, och eljest aldrig spåras i detta verb

i fsve., som utan annan ersättning än omljudsbrytningens o bort

kastar afledningens v. Man måste i sanning stanna i stor för

lägenhet för en tillfredsställande förklaring af denna fsve. form

syngias. Att norskt skrifsätt kunnat utöfva något inflytande i

Nådendals kloster i Finland är ytterst osannolikt 1). Lika liten

sannolikhet synes mig det antagandet hafva, att här en dialek

tisk form på svenskt språkområde skulle föreligga, hvilken upp

kommit på samma sätt som de fno. formerna, d. v. s. genom

v-omljud af i till y och öfvergång af afledningens v till i. Denna

form står alt för enstaka, för att en sådan förklaring kan vara

tillåten, då den dess utom icke stödes af något lefvande svenskt

landskapsmål. Endast med tvekan framställer jag följande för

slag till förklaring. Af den vanliga formen siunga, som före

kommer några sidor efter syngias (se ofvan s. 37) och äfven

träffas flere gånger i två andra Nådendals-handskrifter (se

ofvan s. 35), blef genom analogibildning efter andra former på

ng med följande i (t. ex. hænggiande, æntingia Bernh.269*, 271°

och andra såsom thrængia, stængia, spryngia [Brg. Up I, 312],

stængia, m, fl.) samt andra talrika fall, då guttural efterföljes

af i, siungia och häraf (i pass.) syngias genom en af det föl

jande i verkad öfvergång af iu till y*) (eller är syngias skrif

fel för syungias?).

") Helt annat är förhållandet med den s. k. Birgittin - norskan, där

fornsvenska och fornnorska former och ord finnas oupphörligt blandade om

hvarandra. Från en hdskr från första hälften af 1400-talet med dylikt

egendomligt blandspråk kunna anföras de svenska formerna siwnga, siwngs,

siungande (Brg. Up. IV, 442**, 520**, 442**) bland rent norska såsom

ek, sæm (sve. sum) m. fl. (s. 480" står: ”sæm af siwnga”!). Ofvan an

förda Nådendals-hdskr. är ingalunda affattad på Birgittin-norska.

*) Eljest kvarstår här iu som vanligt, t. ex. bywd 270**, gdhmyuktinna

27523.
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En fornsvensk urkund har hittils med afsigt icke blifvit

uppmärksammad, nämligen Gottlandslagen. Åfven här förekomma

former af ifrågavarande verb, men dessa afvika högst väsentligt

från de ofvan behandlade, vanliga fsve. formerna. Dessa forn

gutniska former äro sings (pres. ind.) och singis (pr. konj.), båda

förekommande GL. I, 24: pr. Oaktadt den senare formen ej har

att uppvisa något aflednings-r, måste dock ett sådant förr ha

funnits äfven i gottl., enär den gemensamnordiska grundformen

är "sengvan, såsom ofvan (s. 29) uppvisats. Här föreligger altså

ett fall, då på svenskt språkområde ingen i n verkan af det

följande aflednings-v gjort sig gällan de, vare sig så

som v-omljud eller v-epentes. Liksom i fno. har *sengra

blifvit *singva, men rotens i har därefter hållit sig kvar. Af

ledningens v har i singis utfallit, men det kan möjligen hafva i

inf. framför a, kvarstått ännu på GL:s tid (jfr i fno. syngva

men sunginn; se s. 31 n. 2), liksom i det bevarade fgutn.stinqua.

En infinitivform singia, som antages af SCHLYTER i glossaret till

GL., har säkert aldrig funnits. Den yngre isl. formen ”syngia”,

som SCHLYTER anför, kan icke vara bestämmande för GL:s form*).

Säkrast är kanske att för GL. antaga en inf-form singa. Bort

fallet af v kan dock icke hafva försiggått långt före GL:s tid,

då v ännu finnes kvar i stinqua.

Ny sve. riksspråket har sjunga, ej någon form med jo.

De flesta nu lefvande svenska mun arter ha former af

ifrågavarande verb, som utgå från det fsve. siunga. Hos

RIETz upptagas hit hörande former från Vstbot., n. Ångml.,

Helsgl., Dal., Södml., Ögtl., Wgtl., Öl. och Skå. Om dessa

är följande särskildt att märka. Den dalska hithörande for

men heter siunga och uttalas med kort vokaliskt i. Detta verb

är dock i dalskan svagt (se RYDQvIST, SSL. I, 183) och har kan

ske i senare tider inkommit från riksspråket*). Dess utom fins

nämligen i dalskan ett starkt verb singa, hvarom straxt längre

fram. Former med jo angifvas af RIETz från Öl. och Vstbotten.

Det öländska sionga, hos BoDoRFF sjóóng eller sjuung, uttalas e

mellertid med slutet o-ljud (som i sve. bonde) och har uppkom

mit genom nyare öfvergång från u till o (slutet). Det samma

*) Hos RIETz uppgifves ock, naturligtvis efter SCHLYTER, formen singia

för GL.

*) Man besinne, huru lätt just detta ord kunnat inkomma från rspr.

genom bibel och i synnerhet psalmbok.
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är sannolikt förhållandet med de vstbottniska formerna. I n.

Ångml. åtminstone heter verbet sjongä med slutet o liksom i ong,

tong o. d. (enl. SIDENBLADH). Likaså ha följande former i land

skapsmål, hvarifrån RIETz ej anfört ex., slutet o-ljud, nämligen

sjoong, Jmtl. (Fölinge och Ström snr., JEssEN, not. 35, 40; jfr

ong, tong där), sjonge, Vrml. (JEssEN, PT 294; jfr tonge, tunga),

sjonga, SöMö. (LINDER s. 22), öHär. af Jönk:s län (GADD s. 3;

jfr tong, onken, dronkna o.s.v. med slutet o i st. f. u), n. Boh.

län Sörbygden (enl. meddelande af kand. N. NILEN, Götb.), Blek.

(svagt enligt STRöMBoRG s. 64; Skå. Saml. IV, 153). Dess

utom uppgifves sjonga med slutet o (liks. i ong, klonga m. fl.) för

Vgtl. (af BELFRAGE s. 6) samt sjongä med slutet o såsom stundom

förekommande för sjungä (liksom tong för tung) i Sorunda i Sdml.

(UPMARK s. 7). I alla dessa fall har detta jo, såsom en helt

ny utveckling af ju, säkerligen intet att göra med io i fsve.

sionga (uttaladt med öppet o-ljud ungefär som siånga). Lika li

tet har man att se en motsvarighet till det fsve. sionga eller

en omedelbart därifrån härstammande form i det skå. sjånga

(pret. sjång, sjånge, part. sjånged; RIETz s. 567, STRöMBoRG s.

64), ty här har u framför ng, liksom i många andra fall, up

penbart genom en sen ljudutveckling öfvergått till o (å), så att

i skå. äfven höras tång, gånga (för tung, gunga; se STRöMBoRG

s. 5) o. d.

Ännu några former med iu, ju må anföras, på det att om

rådet för omljudsbrytningen i svenskan, eller denna ljudföreteel

ses språkgeografiska gränser, må varda fullständigare angifna.

De svenska landskapsmålen i Finland ha sjungga (Nyl.; sj =irspr.),

sjungg (sj = i rspr.) eller siungg (Ostb.; alt enl. meddelande af

Docent A. O. FREUDENTHAL). I est-svenskan fins sjunga eller

sjung (på Runö, RUSSvURM s. 15, 73; s nästan som rspr:s sj

[ty. sch] och j särskildt hörbart).

Här kan slutligen påpekas, att en substantivisk bildning

med. omljudsbrytning förekommer i ett landskapsmål, nämligen

öl., som har sjongr, sångare. Detta ord, hvars grundform är *seng

varan, är af särskildt intresse, emedan det öfverensstämmer till

sin bildning med no. folkspråks syngjar, da. munarters synger

(så i Angel, HAGERUP s. 91), men afviker från rspr:s sångare,

fsve. sangari, fno. songvari, da. sanger (jfr ock fhty. sangari,

nhty. Sänger, men fris. sjunger, eng. singer och mholl. både zanger

och zinger).

6
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Former hvarken med omljudsbrytning eller v-omljud af i till

y ha nygottländskan och dalskan, hvilka båda ha singa af *singva,

dalskan blott i betydelsen klinga, genljuda. Denna dalska

form fins i alla de tre socknar, Älfdalen (SÄvE, Sta. Vb. s. 18),

Mora (DF. II, 83) och Orsa (DF. I, 68), som hafva det ålder

domligaste dalmålet. – Om den dalska formen siunga se ofvan.

– På tvänne vidt skilda trakter af det svenska språkområdet

finnas altså dessa synnerligen ålderdomliga former med ursprung

ligt i.

Ännu återstår att betrakta ett par inom Sverge belägna

landskaps dialektformer af verbet sjunga. I Herjeådalen, Lill

Herdals och Svegs snr, heter detta verb syndje, pres. syng (JESSEN

Not. s. 15, 27) och i Halland, Halmstads hrd, heter det synga

(CoLLLANDER s. 271). Den herjeådalska formen är att betrakta

såsom en, genom v-omljud af i till y uppkommen, norsk dia

lektform, ehuru talad af en befolkning, som nu mer hör under

Sverge. Herjeådalen har, som bekant, förut tillhört Norge och

folkspråket är också där, såsom af många omständigheter fram

går, obestridligen norskt (jfr längre fram under "senkvan). Den

halländska formen åter bör säkerligen uppfattas på samma sätt

som det nydanska synge"), där y, såsom nedan vid undersöknin

gen af hithörande danska former utförligare skall visas, upp

kommit genom en nyare sammandragning af iu till y*). För

antagandet af en sådan utveckling siunga – synga i Hall. talar

öfvergången från iu (fno. já; således icke fullt likstäldt med fö

regående fall) till y i flere andra fall, såsom lyre, lys (fsve. liure,

lius; MöLLER s. 118), by, nyda (bjuda, njuta, CoLLIANDER s. 29).

Jfr vidare under "stenkvan, *senkvan och i synnerhet *lengva. –

*) Så ock enligt meddelande af Stud. C. F. JoHANsoN, Göteb.

*) Om öfverensstämmelsen i ljudutveckling mellan hall. och danskan i

talrika fall se LYNGBYs Anmeldelse af svenske sprogværker i (da.) Ant. Tdskr.

1858–60.

*) Enligt CoLLLANDERs uppfattning (s. 14) är åter hall. synga att för

klara på samma sätt som fno. syngva, ehuru han oriktigt talar om •om

ljud af urspr. "u"> här och i fno. i st. f. af i Mot denna förklaring ta

lar dock, att de mellan Norge och Halland liggande landskapen Väster

götland och Bohuslän ha den svenska formen sjonga (i nordligaste Boh.

län dock synga), så att något sammanhang mellan den norska och hal

ländska språkutvecklingen icke kan antagas, och att genom en af no. obe

roende utveckling i hall. synga uppkommit af singva genom v-omljud, är

ytterst osannolikt.
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Förmodligen finnes den på nu angifvet sätt uppkomna formen

synga (-e) äfven i trakter af Skåne.

Jag öfvergår nu till forndan skam. De älsta af mig an

tecknade formerna härifrån äro: siwngis (2 ggr), siwngæ i en ur

kund af 1393 (meddelad i MoLBECHs Da. Ordb. s. XLVI); sivnge

s. 6, siwnghes 10, siwnges 12, syunges, -æs 10, 11, 17, syunghæ

13, syungher, -es 48, 17 alt i den danske Lucidarius (utg. af

BRANDT)*); siwnge 81*, siwnger 80", men syng (inf) 49*

i den danske SUso (utg. af BRANDT)*). Den allmänna forn

danska formen är således siunge, hvartill icke såsom i fsve. nå

gon biform med io synes finnas. I fda. har således, liksom

i fsve., omljudsbrytning i detta verb försiggått. På 1400

talet börjar emellertid jämte denna form siunge en yngre form

syng(e) uppträda, hvilken uppenbarligen uppstått ur den förra

genom öfvergång från iu till y, som vid denna tid i da. ofta

röjer sig. Så har den samma hdskr. af Suso, som jämte siunge

en gång har syng, äfven dyr 75 jämte dywr 33, 28, dyp 29

jämte dywp 47, lys jämte liws, spyd, øômyge bredvid tiwdh, siwgdom,

o. s. v. I dessa former med y för äldre iu ha vi väl närmast

att se jutska dialektformer (jfr hvad BRANDT säger, Sus. s. V,

att hdskr:s munart ”tydelig røber sig som jydsk"), då i danskt

skriftspråk i nyss anförda och likartade ord formerna med iu

finnas kvar ännu på 1600-talet (se t. ex. MATRAS, Nomenclature

frangoise, allemande, italienne et danoise, Copenh. 1643) och än

senare. Af verbet siunga finna vi också i da. former med iu

kvar ännu på 1500- och 1600-talen (t. ex. siwnger Davids Psalmer

af 1528, MoLBECH, DGl. I, 93 under Blidskab, siunger Voc. rer. af

1579 (2 ggr s. N7:1); siunge Pet. Dict. af 1628, Siunge-koors

KINGo 1674, 1681). Hos v. APHELEN, Dict. Roy. af 1775 finnas

båda formerna synge och siunge upptagna, den förra dock såsom huf

vudform. Ånnu i OEHLENSCHLEGERs dikt Hiemvee (af 1805)

rimmar siunge med tunge (men synger med gynger). I MoLBECHS

Da. Ordb., 2 uppl, (af 1859) upptages siunge som föråldrad bi

form till synge. Den allmänna danska participialformen siungen

(dock äfven sungen) häntyder än på den gamla infinitivformen

*) Hdskr. från sista hälften af 1400-talet; men språket ”har i det hele

taget samme Præg som andre Skrift-Lævninger” från slutet af 1300

och början af 1400-talet (BRANDT, Luc. XXII, XXIV).

*) Handskriften är enl. BRANDT s. V från ”Midten eller måske første

Halvdel” af 1400-talet,
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siunge. Det är från denna danska form siunge som det nuva

rande norska skriftspråket – som bekant, ursprungligen danskt

– har fått formen siunge jämte synge (se ofvan s. 32).

I nu lefvande danska munarter på Jutland – de enda

hvarom upplysningar äro mig tillgängliga – äro formerna med

y de allmänna, men andra former förekomma ock, som otvety

digt angifva ursprunget från siunga. Till de förra höra syng

(inf.), pres. synger i Angel (HAGERUP s. 149; jfr KoK I, 115),

syng i Braderup, Kær Herred, Tønder Amt (LYNGBY, Söjy. Spr.

58; jfr fyk, lyw, skyr, fno. fjuka, ljuga, skjóta), søng i Brandrup,

mørre Ravnstrup Herred, Haderslev Amt (<nordslesv. vestslesv.»

mål, LYNGBY, a. a. 95), Nørre-Fardrup, Kalvslund Herred, Ha

derslev Amt (LYNGBY a. a. 94), Balgum och Ulderup, nørrejyske

enclaver 1) (LYNGBY 96, 97), Hjoldelund, Landskabet Bredsted

(<vestslesv. og sydslesv.» mål; LYNGBY 102), Egebæk, Ugle Her

red (<østslesv. og sydslesv.» mål; LYNGBY 103), syng från Lys

gaard Herred (VARMING s. 97), sing från Mols och Nordsamsø,

hvilken senare form uppkommit af syng (jfr därstädes likk, lycka,

ding, dynga, m. fl., VARMING s. 39), søng från Hellum Herred

i Aalborg Amt (LYNGBY, Uds. Böjn. s. 52). I alla dessa fall

är utvecklingen siunga – syng, hvaraf søng med samma uttal

af y som i da. lyst (jfr LYNGBY, Söjy. Spr. s. 1). Att nu verk

ligen formen siunga är den ursprungliga jutska bevisas otvetydigt

af de ännu lefvande dialektformerna sjyng, pres. sjynger, i <him

merjyske» munarter (VARMING s. 97) – hörande till de køstlige

sprogarters mellerste Afdelning» – och sjøng, pres.sjøngr i Nörre

Salling (<vesterjysk»; LYNGBY Uds. Böjn. 53). Här har af

*sjunge blifvit sjynge genom inverkan af j på följande u – man

skulle efter GISLAsoNs föredöme (i fråga om nyisl. vó för vå,

ANO. 1858 s. 95) kunna säga: genom progressift om ljud –

liksom i de jutska dialektformerna jywer, tjyw, jywl, sjyn (sve.

jufver, tjuf, jul, fsve., fda. siun; VARMING flst.), sjyk (KoK I,

364), jyb, sjybfar (djup, fda. stiup father, LYNGBY, Söjy. Spr. s.

106), m. fl.*)

Af dessa danska dialektformer jämte de förut anförda forn

danska formerna torde det få anses framgå såsom i hög grad

*) De här gjorda geografiska bestämningarne äro från 1858,

*) Redan i fda. finnes ej sällan iy för iu. Så i Flensborg Bylov (hdskr.

omkring 1300): fyrsin, stiyp mother (LYNGBY Söjy. Spr. s. 55, 106); så

ock diypt Luc. 27, tiyghu SEv. 193*. Jfr ofvan s. 35 m. 2 om iy för

iu i fsve.; jfr ock längre fram under *bigva (afdeln. B).
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sannolikt, att inom hela det danska språkområdet samma

om ljudsbrytning i detta verb försiggått, som inom största

delen af det svenska språkområdet. Jfr längre fram under *lengva.

En helt annan uppfattning af den danska formen synge

(syng), än den jag nu framstält och sökt med bevis styrka ), har,

så som af ett ofvan (s. 27) anfördt yttrande synes, förut blifvit

framstäld af LYNGBY. Denne anser nämligen da. synge hafva

uppkommit genom v-omljud af i till y alldeles såsom fno. syngva*).

Utom ofvan anförda yttrande från 1854 kunna äfven flere se

nare uttalanden af LYNGBY anföras, hvilka visa, att han fortfa

rande vidhöll nyssnämda åsigt. Så säger han 1858 (i Söjy.

Sprgl. s. 58). & Et par ord hafve i nutiden» – i sydjutska

folkspråk – <selvlyden y (arvet fra oldsproget)», nämligen ver

ben syng och synk, och 1863 yttrar han, att da. har formen

synke &med u-omlyd af i til y» (Uds. Böjn. s. 116; jfr s. 52,

där det synes, att samma förklaring gäller för synge). Det är

förvånande, att en så grundlig forskare som LYNGBY, därtill

en infödd dansk, kunnat förbise de vigtiga, här nyss påpe

kade omständigheter, som afgjordt tala emot denna teori. Jag

vågar hoppas, att den alldeles afvikande uppfattning, som jag

ofvan framstält, skall finnas vara den enda antagliga.

Jag vill nu söka genom följande schema åskådliggöra de

olika utvecklingsskeden, som detta nu undersökta verb undergått

från älsta till nuvarande tider inom hela det nordiska språkom

rådet, alt enligt den uppfattning, jag ofvan sökt göra gällande.

Jag utgår härvid från antagandet af en omedelbar utveckling af

*seongva ur *sengva (jfr s. 33), ett antagande som längre fram

blir föremål för närmare pröfning. Från grundformen *sengvan

har utvecklingen varit följande (med uteslutande af ett par enstaka

stående, tvifvelaktiga fall):

*sengvan

*sengva *seong(v)a

% %
~~=\ am">~=

syngva siønga siunga

syngja singa synga, –(e); sjyng(e); sjunga

singja sing søng sjøng 3jonga, -(e) (med

slutet o-ljud)

*) Det bör här anmärkas, att RYDovIsT i SSL. I, 182 yttrar: < Dan

skan, i våra dagar, har synge (förut siunge; se MoLBECH, Ordbog).»

*) Samma förklaring återfinnes äfven 1863 hos KoK, I, 70.
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Ett par punkter af allmänt språkligt intresse må i denna

utvecklingshistoria påpekas. Man finner, hurusom genom vidt

skilda utvecklingsserier lika former – här blott med hänsyn till

rotvokalen – kunna uppkomma. Så är förhållandet med for

merna syngja och synga, samt med de tre, af den gemensamma

grundformen på olika sätt uppkomna, formerna singja, singa och

sing. Likaså finner man, hurusom en äldre form kan under ut

vecklingens lopp återkomma. Så är förhållandet – om vi blott

taga rotvokalen i betraktande – med singja jämfördt med dess

äldre utvecklingsform singva. I sådana fall som dessa ligger all

tid den faran nära till hands, att vid ofullständig kännedom om

hela utvecklingens historia två eller flere hvarandra liknande men

på helt olika sätt uppkomna former uppfattas såsom äfven till

sin uppkomst identiska. Det är just detta, som skett, då da.

synge, såsom nyss blifvit påpekadt, förklarats ha uppkommit på

samma sätt som no. syngja.

Jag öfvergår nu till

2. *Slengvan. För fn o. angifvas formerna slyngva och

slyngja, pres. slyngr (se t. ex. WIMMER, Fno. Fl. § 115), hvilka

former äro att förklara på alldeles samma sätt som de motsva

rande fno. formerna syngva, syngja, syngr. Af dessa nu nämda

fno. former af *slengvan synes emellertid icke någon annan form

än pres. slyngr vara bevarad i litteraturen, så vidt man kan

dömma af IED. och Lex. poet. Den förra ordboken anger emel

lertid, liksom Ono. Ordb., en teoretisk stark infinitivform slyngva;

Lex. Poet. åter har slyngja och slyngja. FRITZNER äfvensom

GISLAsoN Dö. Ordb. upptaga båda formerna slyngva och slyngja.

B. H. har blott svag inf-form. RASK anför i Anvisn. s. 286

inf. slyngja inom parentes. Det är möjligt, att WIMMER har

gamla, för mig okända bevisställen att stödja sig på, då han ej

försett inf-formen med *. De starka formerna började tidigt

utträngas af det svaga sløngva, pres. sløngvir (se IED)."

Hit bör sannolikt äfven föras fno. adj. slyngr af en grund

form *slingvar (äldre *slengras).

I ny isl. har det svaga verbet alldeles utträngt det starka;

af det svaga finnas två former: slöngva, slunga, och slengja, slänga.

Adj. slyngr skrifves af B. H. slingr, af GISLAsoN i Dö. Ordb.

*) PFEIFFER upptar i sin Ano. Lb. s. 311 ett starkt verb "slöngva u.

slöggva" (!), pres, slyng, slöng.
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(s. 36) slingur. Med de nyisl. slingur, ntr., och slingra (B. H.

slingr, slingra) jämför singr och singra här ofvan.

Från färö. har jag icke funnit någon uppgift rörande detta verb.

I nynorska munarter finnes slyngja sällsynt som starkt

verb (i Nordre Berg., se AASEN s. 702, 707) i betydelsen <dingle,

hænge løst; ogsaa drive om, gaae ledig». Svagt är slyngja i

betyd. <sammenslynge» (AASEN 707). Till det starka verbet

äro de ursprungligen svaga infinitivformerna slenga, slengja, sløngja,

med de nybildade starka presensformerna sleng, sløng, de vanli

gaste (AASEN s. 702; jfr No. Gr. s. 199). Här har fullständig

sammanblandning mellan det starka och det svaga verbet egt

rum (jfr under "prengvan) – Hit höra ock åtskilliga nynorska

substantiviska bildningar med y i rotstafvelsen, såsom slyngja,

slunga (jfr straxt nedan under fsve.), slyngjar (jfr ofvan s. 32

syngjar), m. fl.

Fsve. har af detta verb följande hithörande former:

Brg. Up sliongas III, 29", (ring-)sliunga III, 74",

(slyongdis III, 136"[S]);*)

Sj. Tr. (kring-)slionga 243* [S].

Senare förekommer i Gustaf den förstes Bibel:

(bort-)sliunga (Jer. 10: 18),

[slungadhe (Sam. 17:49),

(bort-)slungat (Sam. 25: 29)].*)

I den egentliga fsve. ha vi här altså blott former med io, och

en form med iu framträder afgjordt senare. I likhet med de fsve.

sionga, siunga har slionga, sliunga uppkommit ur *slengvan genom om

ljudningsbrytning. Verbet har i fsve. tidigt blifvit svagt, ehuru det

icke, som i fno., sammanfallit med det gamla svaga motsvarande ver

bet (slængia). I början vacklade det nya svaga verbet mellan 2:a och

1:a svaga konjugationen (jfr ex.), men tillhör nu den första. Det ny

svenska, till sin bildning, så vidt jag vet, hittils oförklarade, svaga

verbet slunga, som redan i Gustaf den I:s Bibel framträder jämte

sliunga, är nämligen utan tvifvel alldeles samma verb som det

gamla, ursprungligen starka slionga, sliunga. Af den senare for

*) Från Brg. Up III har ofvan (s. 36) en form med io siongande blif

vit anförd; handskriften är för öfrigt den samma som till Brg. Up II,

hvarifrån ofvan (s 36) formerna sionga och siongas (2 ggr) anförts, näm

ligen Cod. A 5 a på K. Bibl. i Sthlm, härrörande stroligen från 1400

talets förra halfdel» (se RYDovisT SSL. I, XXIII).

*) Utom ringsliunga och de två med [S] angifna äro här upptagna for

mer hämtade från RYDQvisT, SSL. I, 184.
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men har slunga uppstått genom en i nyare svenskan ej ovanlig

undertryckning af i framför vokal och efter föregående konso

nant eller konsonantförbindelse. Med detta fall slunga af sliunga,

kunna jämföras dels det alldeles likartade slö af äldre sliø (än

äldre slio), dels andra fall såsom smör, snö, höll, föll af smier,

sniø, hiølt, fiol (i äldre språket alla med – io –).

Hit hör ock det fsve. svaga femininet slivnga, slyunga (RIETz

s. 623), som äfven förekommer i Gust. I:s Bibel (medh sliungo,

1 Sam. 25: 29), 1) och det härur på nyss angifvet sätt upp

komna nysve. subst. slunga. Ordet öfverensstämmer till sin

grundform *slengran alldeles med den nyss anförda no. dialektfor

men slyngja (för *slyngva af *slingva – *slengvan), men afviker

däremot från det fno slongva (skrifvet slöngv i oblik form, Stjórn

464"), som förutsätter en grundform *slangvan. Se vidare här

straxt efteråt.

Innan jag lemnar fsve., torde det vara skäl att påpeka,

att GL:s particip slungin, slungnir ej förutsätter en infinitivform

”slingia” såsom i glossaret till GL. (dock med ?) angifves, utan

*slinga eller möjligen *slingva. Jämför hvad som blifvit ytt

radt om GL:s former af *sengvan.

I nysve. liksom i folkspråk fins jämte slunga ett verb slinga,

med betydelse böja, kröka till slinga m. fl. hithörande betydelser

i landskapsmålen, hvilket säkerligen liksom dithörande subst. slinga,

är inkommet från tyskan (nhty. schlingen, platty. slingen med

samma betydelse).

De sve. munarterna ha af det gamla sliunga fått former

med u, y eller i. Liksom i rspr. har flere munarters slunga

uppkommit genom utstötning af i. Former med slutet o för u

finnas ock, såsom vstg. slonga (BELFRAGE s. 38), vstb. sloong

(RIETz). I hall. fins ett svagt slynga (CoLLIANDER s. 14) som

uppkommit ur sliunga liksom hall. synga ur siunga.*) I hels. (Delsbo)

fins slutligen ett starkt verb slinga, som utom inf och pres. böjes

alldeles lika med hels sjunga (sång – slång, sungji – slungji); be

tydelsen af detta verb är slinka, kräla (om djur), lida (om

tiden). Detta verb med sin neutrala betydelse är utan tvifvel

nedärfdt från älsta tider. Vid första anblicken synes visserligen

dess infinitivform till sin uppkomst tvifvelaktig, men den låter

") Ännu i SPEGELs Gl.SG. förekommer subst sliunga (jfr sliö därstädes).

*) CoLLIANDER (a. st.) anser slynga ha uppkommit på samma sätt som

fno. slyngva. Jfr här förut vid hall. synga (s. 42).
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dock vid närmare granskning fullt tillfredsställande förklara sig.

Att man här icke har att se ett af gammalt bevaradt i och så

lunda icke en form utan vare sig omljudsbrytning eller v-omljud,

detta göres redan troligt af de i samma socken förekommande

verben sjunga och sjunka. Vid en jämförelse mellan nu anförda

tre verb å ena sidan och hels. bjua men fliga, flita, brita å an

dra sidan (GDb. s. 42–43) vinner man full visshet om att slinga

liksom de tre sistnämda verben utvecklats ur former med iu,

hvilken diftong i hels., liksom i rspr., visar sig ha öfvergått till

y efter dubbelkonsonant (äfvensom efter n i *nypa, nipa afniupa;

jfr rspr.) men kvarstå efter enkel konsonant (äfven i skjuta;

jfr rspr.); detta y har sedan, såsom i talrika fall i hels. (GDb. s.

8), öfvergått till i. Från Ljusdals sn i Hels. anför RIETz ett

vb.slyngja, slänga, halka, (äfven i den nya betydelsen virka band),

hvilket väl äfven uppkommit af sliunga.

I nygottl. och dalskan träffa vi af detta verb den ålder

domliga infinitivformen slinga (med stark böjning), i den förra

munarten med betydelsen slunga, i den senare vackla (SÄvE,

Sta. vb. s. 18–19). Förklaringen af denna form slinga är den

samma som af dessa munarters singa och en helt annan än af

hels. slinga; omljudsbrytning har icke inträdt och det af e upp

komna i är här af gammalt bevaradt, utan att ha undergått

v-omljud.

Ett slingra med ursprungligt i, enär intet aflednings-v fun

nits, träffas i vstb. slingär, dalska slinger.

Det fsve. subst. sliunga, nu slunga, heter i skå. slynga (af

sliunga liksom da. synge af siunga) och i vestb. slonga (jfr ver

bet). På gottl. heter det, såsom är att vänta, slinga utan om

ljudsbrytning eller v-omljud (alla formerna enl. RIETz). Alla

dessa former utgå från samma grundform ”slengvan och öfverens

stämma med nymo. slyngja, men afvika från fno. sløngva, fsve.

slanga (SFS. III, 11: slangor, som s. 70 öfversättes med <ett

slags mindre byssor eller kanoner»). [Dalskan har slingra, f.,

med afledning på r.] Till detta subst. sliunga, slunga hör kan

ske äfven det västgötska slunga, slonga el. slynga (af sliunga ?),

bugt, böjning. Däremot torde det svaga femininet slynga, slyngja

flickslyna, utgå från en rotform slong.

Fda. har verbet sliunga i Eriks sæll. Lov II, 64 [L]. Här

föreligger altså omljudsbrytning liksom i fsve. Ur nämda form

har det nyda. slynge utvecklat sig genom öfvergång från iu till y

liksom i synge af siunga. Det da subst slynge, slunga, utgår

7
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likaledes från ett svagt femin. sliunga och öfverensstämmer altså

med de sve. och nyno. formerna.*) Med dessa hafva äfven fhty.

slinga, funda (GRAFF; nhty. Schlinge*) har helt annan betydelse),

nyfris. sling, Schleuder (BENDSEN s. 44), eng. sling gemensam

grundform.

3. *Stenkvan. I fno. har i detta verb e aldrig öfvergått

till i utan vid assimilationen af nk till kk kvarstått (jfr här

förut s. 35). Af det så uppkomna *stekkva har i fno. genom

v-omljud af e till ø blifvit støkkva. Enligt den äldre uppfattnin

gen, då rotvokalen antogs ha varit i i inf., skulle støkkva ha

uppkommit genom ett v-omljud af i till ö (ø). Så enl. MUNCH

Oldn. Gr. s. 17; men Got. Fl. s. 26 och Fsve.-fno. Sprb. s. 29

anses i ha gått öfver till e, hvilket senare genom omljud blifvit

ö (ø). Den förra åsigten återfinnes hos GISLAsoN Ono. Fl. s.

10, och äfven HoLTzMANN finner här ett v-omljud af i nämligen

till y, hvilket sedan genom <a-omljud» blifvit ö (Ad. Gr. I, s.

77). Här föreligger emellertid als intet v-omljud af i, vare sig

till y eller ö, utan, som nämdt, ett v-omljud af e (se LYNGBY

TfPh. II, 306), nämligen det från äldre tider kvarstående, i för

historisk tid omedelbart af a uppkomna e. De fno. formerna af

detta verb ligga altså utom området för denna afhandling, hvar

för vi ej vidare behöfva sysselsätta oss med dem.

Nyisl. har stökkva, färö. stökka (ANO. 1854 s. 256) och

norska mun arter støkka, stakkja, på några ställen stekke, hvilka

alla utgå från den assimilerade formen "stekkva.

I fsve. förekomma af detta verb följande former:

Upl. L. stionkkær M. 4:

yWm. L. stionkar M. 4;*)

SmL. stiunker 13: 2;

MESL stilenkir SVd. 3. Hdskr. 30;*)

GL. stinqua 23: 3 (4 ggr) Cod. A.,

stinka 19 , Cod. B.;

*) Det sve. slunga och da. slynge (subst.) böra därför icke, såsom dock

ofta sker, sammanställas med det fno. slpngva, hvilket de formelt icke

motsvara.

*) Schlinge betydde dock ännu på 1600-talet slunga; se WEIGAND,

DW. II, 591.

*) Formen finnes angifven hos RYDovisT SSL. I, 190. Den saknas i

glossaret till Vm.L.

*) Denna hdskr. är från senare hälften af 1400-talet; se MESL. s.

XXII. Formen är icke upptagen i glossaret till MESL.
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ti 2;

i Är

MELL stinker SVP. 4. Hdskr. 59 &c.*)

MESL stinker DrVd. 3: pr. Hdskr. 28 &c.; SVd. 3. Hdskr.

28, 37.*)

I de båda älsta fsve. urkunderna från fastlandet finna vi

altså här former med io, uppkomna genom omljudsbrytning, och

först senare framträda former med iu. Det bör särskildt fram

hållas, att yVm.L., som af *sengvan hade en form med -iu-, af

"stenkvan åter har en form med -io- Stället i Upl. L. är dess

utom af särskild betydelse, då det ger oss ett ex. på en form

med io samtidig med de förut anförda älsta ex. på former med

iu (af *sengvan i äVGL och Lydekini Ex.). Härigenom får den

ofvan framstälda uppfattningen, enligt hvilken sionga ej behöfde

anses yngre än siunga ett kraftigt stöd. Framför nk kan o all

männare hafva bibehållit sig än framför ng.

Utom dessa former med omljudsbrytning finnes emellertid,

som af ofvanstående synes, i tvänne yngre fsve. fastlandsurkun

der en form stinker, som synes utgå från ett *stinkva utan om

ljudsbrytning eller v-omljud. Men är ej denna form med i san

nolikast en nybildning? Formerna stionka, stiunka torde tidigt

ha blifvit föråldrade och ersatts antingen med en svag inf. –

se härom straxt i det följande – eller ock med en efter afljuds

serien i – a – u af stank, stunken nybildad stark inf. stinka. Kan

ske äfven tyskt inflytande medverkat till denna infinitivforms upp

komst (jfr nedan). Jag har svårt att tro, att vi här i den van

liga fastlandssvenskan ha en af gammalt bevarad form utan om

ljudsbrytning eller v-omljud.

Helt annat är förhållandet med GL:s stinqua, stinka, där vi

ha att se gamla former med af e uppkommet i, som icke varit

mottagligt för v-omljud (jfr de båda föregående verben).

I alla de anförda ex. har verbet betydelsen af hastig rö

relse. I denna betydelse har nuvarande riksspråket af de ofvan

upptagna ej mer formen stinka"), utan blott stänka, pret stank,

*) Hds. 59 är från senare hälften af 1400-talet: MESL. XL.

*) Från senare hälften och slutet af 1400-talet: MESL. XXI, XXV. –

Det senare af de ofvan upptagna ställena, där stinker förekommer i MESL.,

är icke angifvet i glossaret till denna lag.

*) RYDQvIST upptar icke denna form för nysv. rspr. (se SSL. I, 190

och Ill, 194). Den fins dock angifven hos DALIN i uttrycken vattnet

stinker och det stinker (impers.) och får väl anses vara dialektisk.

Hos SAHLSTEDT (1793) finnas dessa uttryck upptt.gna, och MÖLLER

ty. (1790) har stinka, in Tropfen zerstäuben, med pret. stank, stunko.
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nu vanligast stänkte. Detta stänka är sannolikt den svaga inf

formen som trängt in för den starka till åtskillnad från stinka

i dess andra betydelse, hvarom straxt; så är väl ock det stencker

att fatta, som i Upl. L. B. 4 i en yngre hdskr. – först från

slutet af 1500-talet – står för den älsta hdskr:s stionkkær.

I betydelsen sprida stark lukt, lukta illa har rspr.

stinka (stank). Det synes icke osannolikt, att verbet, liksom det

hithörande subst. stank, i denna betydelse, som är okänd för

fsve., fno., no. munarter så väl som för got., inkommit från ty

skan. I de västgermanska språken tillhör denna betydelse redan

fornspråken; så i fhty., fnfra., ags. stincan, liksom ock i nyfris.

stionke, nyholl., platty. stinken. Af alla dessa har endast ags.

därjämte betydelsen af hastig rörelse. Denna åsigt om tyskt ur

sprung synes äfven vara RYDQvISTs, enär i SSL. III vid nysve.

stinka i betydelsen lukta hänvisas till <T. stinken», och likaledes

vid nysve. stank till <N. Sax. stank».

Bland nu lefvande sve. mun arter synes ingen ha af detta

verb i dess ursprungliga betydelse bevarat någon form, som upp

kommit genom omljudsbrytning. De munarter, i hvilka det lefver

kvar, ha i i inf. Så i smål. stinka (stank), plötsligt lemna sitt läge

(GADD s. 78), öl. stiink, springa, äfven stinka (BoDoRFF s. 34) samt

stinka (stank) <ofta i Svea- och Göta munarter» (RIETz), där ver

bet dess utom är allmänt i betydelsen lukta. I finsksvenska

munarter är verbet ytterst sällsynt; i nyl. saknas det alldeles och

blott en enda socken i östbt. har ett starkt stink i betydelsen

lukta (enligt Doc. A.O. FREUDENTHAL). I samma betydelse har

hall. den anmärkningsvärda formen stynka (stank, stonket, i Halm

stad-trakten 1), som uppkommit ur stiunka genom öfvergång från

iu till y (jfr hall. synga, slynga). Oaktadt denna allmänna dia

lektiska form stinka med betydelsen af hastig rörelse vågar jag

dock icke sluta, att i detta verb, i olikhet mot förhållandet i de

likartade förut och här efteråt behandlade verben, i den vanliga

I SJöGRENs Lex. fins ock stinka öfversatt med gutt atim spar gi. Hos

SERENIUs (1741), LIND (1749, MöLLER fra. (1755) fins däremot verbet ej i

denna betydelse.

*) Enligt ett meddelande af stud. C. F. JoHANsoN Göteb., som äfven

uppgifvit ett verb stanka, stank, (part. ?) stinka, från Falkenbergstrakten.

Denna senare form är af synnerligt intresse, då man här finner ett nytt

sätt att ersätta den gamla infinitivformen, nämligen genom omedelbar om

bildning af pret. – CoLLIANDER upptager (s. 28) för hall. formerna stinka,

stank (plur. ? part.?).
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fastlandssvenskan dubbelformer af gammalt bevarats dels med

omljudsbrytning och dels utan vare sig omljudsbrytning eller v

omljud af i till y. Jag är mer benägen att i detta stinka med

nyss nämda betydelse se en nybildning, sannolikt gjord under in

verkan af den i betydelsen lukta förmodligen från tyskan inkom

na formen stinka. Detta nyinkomna verb har kanske helt enkelt

utträngt den gamla infinitivformen – man besinne, hur lätt detta

kunnat ske, då pret. och part. äro lika – och öfvertagit dess

betydelse. Mera sällan, såsom i hall., har däremot den gamla

svenska formen öfvertagit den tyska betydelsen (jfr nedan under da.).

Helt annorlunda är förhållandet med det i nygottl. före

kommande sta. vb. stinka, fara snabbt undan (SÄVE, sta. vb. s.

19), och det dalska sta. vb. stikka, stänka (a. a. s. 18). Des

sas i är af gammalt bevaradt och skyddadt mot v-omljud. I

den dalska formen har dess utom assimilation af nk till kk in

trädt. Den jämte stikka förekommande inf-formen stäkkja i dal

skan är svag bildning (fsve. stænkia); jfr i rspr. stänka för stinka.

Liksom dalskan har ännu en munart en infinitivform med

assimilering af nk till kk, nämligen västgötskan som har stökka

i betydelsen stänka om regn (RIETz, BELFRAGE s. 10) *). Men detta

är den svaga formen (grundform "stankvjan; jfr i västg. dögga

af *daggvjan, hvarom s. 14, slökka af "slakvjan; BELFRAGE s.

38; det rökka, som af BELFRAGE s.36 jämföres med fno.hrøkkva,

är däremot säkert rykka, hvarom se under n:o 7 här).

Den älsta hithörande danska form, som jag känner, af detta

verb, är det i Voc. rer. af 1579 upptagna stincker, Lukter –

Foete o (a. a. s. R, 5: 2). Detta är emellertid den som tysk

af mig antagna formen och betydelsen, hvilka ännu kvarlefva i

da. rspr:s stinke. I fda., så vidt den af mig är känd, eller det

nuvarande da. rspr. finnes ingen lemning af den gamla inf.

stiunka i dess betydelse af hastig rörelse. Väl upptages af MoL

BECH i DGl. II, 158 ett sta vb. <stinke, fare pludseligt, hastigt

hen» o. s. v.; men bevisställen anföras blott för pret. stank, pl.

stunke (från gamla folkvisor), och man kan således icke säkert

veta, hur den gamla, med dessa former samtidiga inf. hetat.

*) Det hos BELFRAGE s. 10 angifna (stekka, stinka» har jag ej vågat

ofvan upptaga, då <stinka» här synes vara tryckfel för <stinga», hvilket

BELFRAGE s. 23 uppgifver såsom betydelsen af det starka verbet stekka

(med slutet e-ljud, af i uppkommet). Flere här studerande västgötar hafva

ock på tillfrågan förklarat sig icke känna något stekka i betydelsen stinka.
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En dansk munart har emellertid en form, som hänvisar

på att äfven fda., som man kunde vänta, haft formen stiunka.

Folkspråket i Angel har nämligen inf. stjynk, pres. stjynker (pret.

stjank, part. stjunken med från inf inträngdtj; HAGERUP s. 149),

med betydelsen stinka. Ofvergången från iu till jy är här den

samma som i de angelska jywer, tjyw (jufver, tjugu; VARMING

s. 42; jfr ock ofvan s. 44 n. 2). Här har den gamla nordiska for

men öfvertagit den nyare, tyska betydelsen. Ett subst. stjonk

(= stjånk) finnes äfven i Angel, men detta står nog för stjank,

såsom HAGERUP (s. 87) antager, och denna form åter genom in

verkan af verbet (jfr dettas pret.) för stank.

I betydelsen af rörelse finnes verbet än i en dansk munart,

nämligen den på Möen, som har stinke, stank, väl efter det här

äfven befintliga lika lydande verb, som betyder lukta (MoLBECH,

DDL. s. 553–554). Hos OUTZEN (s. 309) upptages jämte

dessa båda former stinke och stjymke en tredje dansk form stynke

(af stiunke), förmodligen förekommande i Schleswig, till hvars folk

språk OUTZEN – till börden dansk – gjort stora samlingar

(se OUTzEN Gl. fr. s. V, MoLBECH, DDL. s. XXI).

4. *Senkvan. Af denna grundform har i fno. søkkva upp

kommit genom samma ljudlagar, som ombildat *stenkvan till fno.

støkkva. Om den förra formen gäller altså det samma, som s.

50 blifvit sagdt om den senare.

Nyisl. har sökkva, färö. sökka (ANO. 1854 s. 256). Nor

ska munarter ha sakka, sakkja, stundom sekka (AASEN).

Från fsve. utom GL. kunna af detta verb följande former

anföras:

C. Bur. sionkar 489* [S];

äVm.L. sivnka B. 34: pr.,

sywnka G. 14;

Hels.L. siunka AE. 4;

Kg. Styr. sionkr IV:7 (BURE

s. 86)*);

MESL. sionka G. 15:pr. (hdskr.A); [men siunka i den efter A tryckta

upplagan af 1617*);]

siwnka G. 15: slutet (hdskr.

S*));

*) Formen angifven hos RYDQvIST, SSL. I, 188.

*) Här hafva orden ”ofta fått en nyare form” (MESL. s. LXXX).

*) Från senare hälften af 1400-talet.
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siunka (pap. hdskr. n. 27,

37)*);

Bon. sionka 105 2 ggr [S],

100°;

C.Bldst. siunka 246 [S];

H.Fredr. siwnka v. 2388 [S];

Brg. Up. III. siunka 37";

Suso (in-)sionka 248";

MBib. II. (nidher-)sionka 362 [S],

[Ped. Måns. sywnkandis SFS. III, 13;]

[MELL siuncka G.20 (hdskr. 155,

154),

siunka » (> 129)*).]

I detta verb äro de fsve. formerna med io ungefär samti

diga med dem med iu. Om formernas bildning gäller det samma,

som om motsvarande former af de tre föregående verben. – I

ett sammansatt subst. förekommer äfven en fsve. form med iu,

nämligen i ordet siwnkafly, ortsnamn i Värend i Småland, i en

yngre afskrift af ett bref från 1320 (Sve. Dipl. III, 485).

I GL. Add. 5:2 träffa vi af detta verbformen sinker (=sinkr)

i pres. ind. sg. Till denna form bör med stöd af fgutn.stinqua

en fgutn. infinitivform *sinkua (jfr SÄvE, Gutn. Urk. s. XXII*))

antagas. Att den af SCHLYTER antagna infinitivformen siaunka *)

är ”dannet efter en falsk analogi” (efter biaupa) har redan LYNGBY

*) Denna variant är hämtad från tvänne Upsala-handskrifter af MESL.,

i hvilka en vän på min begäran haft godheten genomse detta ställe.

Den förra är skrifven i senare hälften, den andra i slutet af 1400-talet.

Den förra hdskr. är särskildt anmärkningsvärd i språkligt hänseende

såsom, efter hvad det vill synas mig, bärande spår af helsingedia

lekt (redan på 1400-talet!). Man finner nämligen här sådana for

mer som oghan, huguth oftast för ovan, huvuth (enl. MESL. s. XXI), hvilka

förra former ega sin motsvarighet endast i hels. (i Db. och Ljusdal) ugga

(Ugganåker = Ofvanåker), hugge.

*) Af dessa hdskr. äro 115 och 129 från slutet af 1500-talet, 154 från

början af 1600-talet.

*) SÄvE uppgifver här, att redan ”uti RYDovisTs Sv. Spr. Lag.” upp

märksamheten blifvit fäst därpå, att i GL. "inf till sjunka ej kan, så

som Schlyt. antager, hafva haft formen siaunka, utan i stället sinqva”.

Stället hos RYDQvIST anges ej närmare af SÄvE, och jag har ej häller

kunnat återfinna det. I SSL. III upptages ingen infinitivform singwa, utan

blott sinka, sicka och siunka.

*) Två rader därefter upptages en inf. sinka.
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påpekat (ANO. 1854 s. 232 n. 1) – Den fgutn. formen sak

nar både omljudsbrytning och v-omljud, såsom är att vänta.

Ny sv. har sjunka. I sve. mun arter finnas af detta verb

följande former:

a) Med omljudsbrytning eller utgående från äldre former

därmed:

sjuunk, sjonk, eller sjoonk vstb., sjonke n. ågml., sjunka hels.

(Db.), sjoonk, jtl. (Fölinge, Ström, JEssEN Not. 35, 40), sjonka

n. bhl. (Sörbygden enl. N. F. NILEN), smål. (LINDER s. 13,

GADD s. 21; pret. svagt), sjoonk öl. (BoDoRFF s. 34), sjånka skå.

(pret. sjånk, part. sjånken; STRÖMBoRG*) s. 64; om å för u se

här förut s. 41) sjunk östb. (enligt A. O. FREUDENTHAL) samt

flerstädes som i rspr. former med ju (alla här angifna former

med jo ha slutet o-ljud);

dess utom med assimilering af nk till kk:

sjukka (sjökk, sjukki) nrk., sjåkkä östg. (KALEN s. 17), sjokka

(sjakk el. sakk, sjokket med slutet o) vstg. (BELFRAGE s. 23).

Den västgötska verbalformen var på HoFs tid vacklande med

hänsyn till assimilationen; han uppger nämligen sjukka pres.

siunker, pret. sakk, part. sunket (HoF DV. s. 60, 246). Den

östgötska formen med jå skulle möjligen kunna leda sitt ursprung

från en fsve. form med io.

Härunder höra ock de hall. formerna af detta verb. Hos

CoLLIANDER (s. 27) uppgifves blott sökka (sack, sucko, socket),

men enligt meddelande af Stud. C. F. JoHANsoN förekommer där

jämte i Halmstads härad synka (sank, somket). Den senare for

men står för siunka liksom hall. synga, slynga, stynka för siunga,

sliunga, stiunka. Huru den hall. formen sökka åter bör uppfat

tas kan vara mer tvifvelaktigt. Sannolikast står den dock för

*sykka af *siukka, enär kort y i södra hall. ”ganska allmänt”

uttalas som ö (enligt MÖLLER s. IX; t. ex. köss, söster, töj);

med denna ljudutveckling kan jämföras den alldeles öfverens

stämmande i jutska folkspråk, hvarom straxt nedan.

b) Utan omljudsbrytning eller v-omljud:

sinka, pres. sinkur (sank, sunki) i gottl. och sikka, pres. sikk

(sokk el. sakk, sukkjið) i älfdalskan (SÄvE sta. vb. s. 16–17;

äfven Mora och Orsa ha sikka, se DF. II, 83, I, 68), med hvil

*) STRöMBoRGs ljudbeteckning är af mig förändrad. Dylik förändring

af de af mig anförda författarnes ljudbeteckning har jag flerstädes af prak

tiska skäl vidtagit.
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ken senare assimilerade form må jämföras dal. stikka (stänka).

Den dalska formen häntyder på, att assimileringen af nk till kk

inträdt senare än i fno., i det att i dal. af *senkvan blifvit

*sinkvan och först därefter *sikkva, sikka. Dessa dalska och gott

ländska former med i öfverensstämma med de motsvarande for

merna af de förut behandlade tre verben.

I estsve. förekommer en form, som vid första anblicken sy

nes böra föras hit, nämligen inf. sink (pret. sank, part. sunkit)

på Runö (RUsswURM s. 15). Detta är så mycket mer anmärk

ningsvärdt, som den estsve. formen af *sengvan är sjung (se här

s. 41), och som på Nuckö och Worms finnes en hithörande sub

stantivisk bildning med omljudsbrytning, nämligen sjonke (RUSS

wURM s. 57), med betydelse af ”niedrige Stelle, Morast" (jfr

sömö. sjonk, ntr., sumpigt ställe, LINDER s. 139). Än mer e

gendomligt är, att detta verb i Rågömålet böjes sink, pres. sinker,

(pret. sank,) part. siunki, siukki (! FREUDENTHAL RWm. s. 177).

Månne ej dessa sista participialformer kunna gifva oss uppslag

till en förklaring? Part. siunki, siukki förutsätter med nödvän

dighet en inf. siunka, hvars i trängt in i part. Icke är det nu

troligt, att två till sin uppkomst så olika former som siunka och

sinka från början funnits jämte hvarandra i samma mål. Månne

ej den förra bör anses som den för målet ursprungliga? I så

dant fall skulle den sedan hafva föråldrats, hvarvid genom en

nyare analogibildning efter målets binda – band, drikka– drakk

m. fl. en ny infinitiv sink uppstått till pret. sank. Det synes

nämligen icke nödvändigt att antaga, att ombildningen af ett

starkt verbs afljudsserie städse utgått från inf.; pret. sg, och plur.

och part. pret. skulle väl kunna stundom framkalla en ny till

dessa bättre passande infinitiv. I sve. rspr. har visserligen

sjunga ombildat sang sungit till sjöng sjungit (efter bjuda, bjöd);

men man kunde också tänka sig, att sang sungit kunde ha fram

kallat en ny inf. singa (jfr ofvan vid "stenkvan), såsom i estsve.

pret. sank möjligen framkallat en ny inf. sink. Denna förkla

ring, som jag dock endast med tvekan framställer, skulle äfven

kunna gälla för Runömålets sink.

Några svenska munarter synas hafva alldeles bortkastat den

gamla starka infinitivformen och ersatt den med den svaga. Så

torde den af RIETz uppgifna skånska formen säkka (från Oxie

härad) och möjligen äfven det bohuslänska – från hvilken trakt

af Bhl.? – säkka (sakk, sukki; se RIETz) vara att förklara.

Här står då säkka för äldre sänkja. På samma sätt får man

8
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väl äfven uppfatta den i nyl. förekommande infinitivformen senka

(= sänka), sjunka, där den svaga inf. utträngt den gamla starka

(temat är för öfrigt starkt: sank, sonki, FREUDENTHAL s. 73).

Någon annan tillfredsställande förklaring af detta senka torde ej

finnas. Om man också ville utgå från ett sinka, här liksom i

gottl., så kan icke detta i nyl. ha öfvergått till senka, enär nyl.

eljest har brinna, rinna, drikka, sprikka m. fl. med i.

Dessa fall, då den gamla starka infinitivformen föråldrats

och ersatts med den svaga, öfverensstämma alldeles med det förut

undersökta fall, då det starka stiunka ersatts af det svaga stänka,

och tala äfven för den nyss framstälda förklaringen af det est

sve. sink, då de visa, att den gamla starka infinitivformen äfven

annanstädes ej förmått hålla sig kvar (jfr ofvan under "stenkvan).

Det återstår slutligen att nämna, att herjeådalskan af detta

verb, liksom af *sengvan, har former, hvilka uppenbarligen äro

norska. Så heter verbet i Svegs sn söttje, pres. sökk (pret. sokk,

sottji; JEssEN Not. s. 27) och i Lill-Herdals sn söttje eller settje,

pres. sökk el. sekk (JESSEN Not. s. 15, 16), med hvilka former

de förut anförda norska dialektformerna søkkja, sekka må jäm

föras.

Från fda. kan af detta verb anföras sywnkæ Luc. s. 48. Från

äldre danskan siuncke, siuncker i Voc. rer. af 1579 (s. V, 6:2).

Häraf har senare i da. blifvit synke, liksom af siunga blifvit

synge. Ännu hos v. APHELEN Dict. Roy (1775) finner man

”Siunke, v. n. see synke, som er bedre”, men hos MoLBECH

(1859) saknas den förra formen alldeles. I den ännu förekom

mande participialformen siunken jämte sunken (v. APHELEN har

äfven synket) lefver ett otvetydigt minne kvar af den gamla in

finitivformen siunke.

Från nyda. munarter kunna följande former anföras:

I Angel heter verbet synk liksom sjunga där heter syng

(HAGERUP s. 149); likaså är formen synk rådande i Braderup

(LYNGBY Söjy. Spr. 58; jfr syng därstädes, hvarom se här förut

s. 44), i Ulvborg Herred (med pret. sank, VARMING s. 97), Mors (pret.

sakk, a. st. s, 97). Den sista formen med sin oassimilerade form i inf.

och sitt assimilerade pret. kan jämföras med den ofvan anförda äldre

västgötaformen. Med fullständig assimilering och svag böjning he

ter verbet i Husumegnen sykk (sykked; VARMING s. 97). I andra

trakter är rotvokalen ø; så finna vi formen sønk angifven för

Nörre-Fardrup, Brandrup (LYNGBY Söjy. Spr. s. 94, 95), Bal

gum, Ulderup (a. a. s. 96, 97), Hjoldelund, Egebæk (a. a. s.
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102, 103), Grindsted (LYNGBY, Uds. Böjn. s. 76). Med assi

milering af nk till kk: søkk från Vejlby vid Århus (LYNGBY, Uds.

Böjn. s. 98), Hellum Herred och Nørre Salling (a. a. s. 52,53)

samt med öfvergång från ø till e: sekk i Moldboarnes mål, där

ø-ljudet saknas (a. a. s. 99). Denna form søkk anges af LYNGBY

(Uds. Böjn. s. 117) som den allmänna "nörrejyske”. Dessa nu

anförda former med ø ha uppkommit af de äldre ännu, som vi

funnit, flerstädes bevarade formerna med y: synk och sykk –jfr

den ofvan (s. 44) uppvisade utvecklingen af den i de flesta af

här angifna trakter, som ha sank, søkk, förekommande formen

søng ur syng – och böra således icke sammanställas med den

fno formen søkkva, hvilket äfven af LYNGBY (Uds. Böjn. s. 117)

i så måtto medgifves, att han äfven anser former till y ligga

till grund för de förra, medan han däremot anser dessa äldre

former synka, sykka förr ha hetat synkva och sykkva och ha upp

kommit genom v-omljud af i till y (då däremot fno. sakkva "grun

der sig på en anden selvlyd end den danske og nörrejyske”, näm

ligen på e i "sekkva). Om denna LYNGBYs uppfattning se ytterligare

här förut sid. 45. Att den icke kan gälla för da. rspr. är ge

nom uppvisandet af en äldre form siunke ådagalagdt, och för jut

ska folkspråken kan den ej häller hålla streck, efter det att o

riktigheten af denna åsigt med hänsyn till syng, søng blifvit be

visad (se här förut s. 44). Alla danska former, synke, synk, sykk,

sønk, sakk, sekk, hänvisa därför på äldre former siunka, siukka.

Vi finna sålunda, att omljudsbrytningen äfven i detta fall sträckt

sig öfver hela det danska språkområdet, samt att här lika litet

som i föregående fall något v-omljud af i till y gjort sig gäl

lande (jfr nedan under *lengva).

Vi komma nu till några verb, hvilkas gemensamnordiska

grundformer, såsom ofvan påpekats (s. 28), icke med visshet på

förhand utan särskild pröfning för hvart fall kunna antagas bafva

haft ett aflednings-v.

5. *preng(v)an. Af detta verb har i fno., i öfverensstäm

melse med utvecklingen *sengvan – syngva, blifvit pryngva. För

fno ligger altså en form "prengvan med säkerhet till grund.

Inf. pryngva förekommer i Hom. 60" (förut angifvet af RYDQvIST

SSL. I, 187), pres. pryngr några få gånger (se IED. och Lex.

Poet.). En inf. pryngja antages äfven af WIMMER, Fno. Fl. §

115 och Lex. Poet. De starka formerna utom part. pret. ut

trängas mycket tidigt af det svaga prøngva (grundform "prangvjan)

eller prøngja (jfr här förut under slyngva samt vid *stenkvan,
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*senkvan på svenskt språkområde). Det vill synas, som en verk

lig sammanblandning älst skett, i det att man finner ett pres.

prøngr, hvars vokal hör till det svaga verbet, men ändelse till

det starka (prængr OHL 69", men praungr FmS. V, 58, preyngr

Lex. Poet.).

Ny isl. liksom färö. sakna alldeles det starka verbet. I no.

folkspråk har den starka inf. ersatts af den svaga tranga,

trangja eller trenga, men pres. är "overalt stærkformet” (AASEN

s. 832): trong eller treng (jfr fno.!). Böjningen är eljest vanli

gen svag, men i ”de sydligste Egne" trong, trunget.

I fornsvenskan liksom forn danskan saknas alldeles detta

starka verb. Fsve. har blott det svaga prængia, och nysve.

tränga liksom nyda. trænge. Att det starka verbet funnits äf

ven i dessa fornspråk är antagligt, då det finnes i flere andra

germanspråk (se s. 28); däremot är det ovisst, huru detta lydt

i fsve. och fda. Man har att välja mellan pringa (så RYDovIST

SSL. I, 187) eller möjligen pryngia (jfr nästa verb!), alt efter

som man antager en gemensamnordisk grundform *hrengvan el

ler prengan, i hvilket senare fall den norska grundformen "prengvan

skulle ha uppkommit genom särskildt norsk analogibildning efter

andra verb på -ngv-; det förra är sannolikast.

Sv e. och da. munarter lemna ej häller någon upplysning

om detta gamla starka verb.

6. *Skrenk(v)an. I fno. saknas detta verb alldeles och li

kaså i nyisl. och färö. Däremot lefver det i nynorska folk

språk, där det har former och böjning alldeles öfverensstämman

de med dem hos mynorska stökka och sökka, nämligen inf. skrøkka,

skrøkkja eller skrekka (med pret. vanligast skrokk, part. skrokket, AASEN

s. 690). Om dessa gäller hvad ofvan under "stenkvan blifvit

sagdt. Betydelsen af detta verb är "svinde ind, krybe sammen,

blive smalere eller tættere saasom ved Tørring; ogsaa: blive ma

ger eller skrumpen”, samt för det som adj. brukade part. skrokken

"indsvunden, sammenskrumpet; ogsaa rynket, haard, ujævn” (AASEN

a. st. och s. 687). Verbet har, som redan (s. 28) är påpekadt,

sin motsvarighet i ags scrincan (scranc, scruncon, scruncen) samt

i nyeng. shrink (shrunk)"), hvars betydelse sammanfaller med det

norska verbets. Det hithörande svaga verbet screncan fins äfven

*) Ett fornmederländskt schrincken angifves ock hos MUELLER, EEW. II,

329.
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i fhty. och återfinnes äfven i det sve. från tyskan lånade (in-)

skränka.

I fsve. förekommer ingen inf. af detta verb, men väl ett

starkt pret. skrunken (två ställen i Brg. Up. anförda af RYD

avIST SSL. I, 189; härtill kunna läggas: skrwnkna M.Bib. II,

24 och -skrwnken a. a. 343, båda enligt [S]). Dess utom fins

en adjektivform skrynkotta Suso 162". En inf. skrynckia upp

tages hos SPEGEL, Gl. SG. s. 435 (: skrynckia ihoop, draga

rynckor i pannan) samt ett adj. skrynckiot eller skryncklot.

Denna inf., det nysve. skrynka, är till sin bildning hittils oför

klarad. Följande uppfattning af detta verbs uppkomst vågar jag

här föreslå. Af ett ursprungligt *skrenkvan, som jag antar som

gemensamnordiskt just därför, att denna form med aflednings-v

förklarar det svenska verbet, blef i fsve. *skrinkva genom öfver

gång från e till i framför nk liksom i gottl. stinqua. Häraf

blef senare genom ett i detta fall allmänt fornsvenskt – forn

gutniskan dock undantagen – v-omljud af i till y *skrynkva,

sedan skrynkia (jfr fsve.slængia, stænkia, slökia af*slængva, "stankva,

”slökva), hvilken i svensk skrift sent framträdande form äfven

torde varit fornsvensk. Men hvad är det då, som berättigar an

tagandet af ett v-omljud i detta fall i fsve., då i alla de förut

behandlade, som det synes likartade, fallen, i fsve. icke v-omljud

utan omljudsbrytning verkad af v inträdt? Svaret är, att detta

fall icke är fullt likartadt med de fyra här först behandlade fal

len. Framför ljudförbindelsen –enkv- går nämligen r, och detta

konsonantljud synes i de nordiska språken hafva haft den

hittils icke uppmärksammade verkan att hindra omljuds

brytning af den följande vokalen. Det är redan förut be

kant, att en liknande egendomlig verkan utöfvas af v i fnord., i

det att brytning af e till ea hindras af föregående v (jfr WIM

MER Fno. Fl. § 21 anm.), hvilken vigtiga fnord. ljudlag för

första gången uppvisats af HoLTzMANN (Ad. Gr. I, 1, s. 78).

Det kan tilläggas, att äfven omljudsbrytning på samma sätt

hindras af v, såsom i verðr af *verður (hvaraf eljest skulle

blifvit "vjørðr). Att nu äfven r haft denna senare inverkan vi

sas af fno. røkkr af *rekves. Hade icke r hindrat omljudsbryt

ningen, borde, långt innan något v-omljud af e till ø fans, af

sistnämda grundform i fno. blifvit rjokr (jfr pjokkr af *pekvar,

mjorkvi af *merkvan, om hvilka längre fram, mjok af *meku,

fjørgyn af *ferguni, alla med guttural framför afledningens v el

ler u, samt andra fall som fjor, kjot m. fl.). Något annat ex.
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torde knappast kunna anföras från fno.*), men detta enda, som

redan för sig är ganska betydelsefullt, vinner i värde, då ljud

förhållandena i fsve. jämföras. I fsve. har nämligen en för

detta språk och fda. egendomlig omljudsbrytning af i till iu,

verkad af följande aflednings-v, inträdt i ljudförbindelsen –igv-,

hvarom i nästa underafdelning utförligt skall handlas; men denna

omljudsbrytning har här endast inträdt i de fall, då icke r gått

förut, medan i detta senare fall i stället v-omljud af i till y inträdt.

Jämför i fsve. biug, stiugger, tiugga, af *bigva, "stigva-, "tigvan,

med brygga (vb), ryg-, trygger af *brigvan, hrigva-, trigva-. Dessa

omständigheter torde göra den nyss uppstälda ljudlagen om r:s

inverkan till hindrande af omljudsbrytning i de nordiska språken

i hög grad sannolik, samt ådagalägga det berättigade i den för

klaring, jag ofvan framstält af det sve. skrynka, såsom utgå

ende från ett *skrenkvan – skrinkva med v-omljud af i till y.

Vi skola också i nästa verb finna ett alldeles liknande fall, där

möjligheten af en annan förklaring af uppkomsten af skrynkia ur

*skrenkvan skärskådas.

Närmast till hands hade visserligen legat att för skrynkia

antaga en grundform *skronkjan; men då ett sådant verb ingen

städes med säkerhet kan uppvisas och det till roten skrank hö

rande svaga verbet i andra germanspråk utgår från den oför

svagade rotformen (fhty., ags. screncan af *skrankjan), har jag

ansett det berättigadt att föredraga en annan med befintliga

ljudlagar öfverensstämmande förklaring, som medgifver enhet i

uppfattningen af de fsve. och fno. språkformerna. Det bör sär

skildt framhållas, att ett af *skronkjan utgånget skrynkja hade

bort återfinnas i norska munarter, där det dock saknas.

I svenska folkspråk förekommer enligt RIETz ett starkt

verb skrynka, skrönk, skrynkla. Det är möjligt, att detta är det

gamla skrynka, skrank – såsom verbet bör ha hetat i fsve. –, hvars

") Hit torde man nämligen icke få föra fno. skrøk, som, oaktadt sitt

ø redan i älsta handskrifter (t. ex. scrøcvátr nHom. 39 flg, scrøcvi 164**,

scrøcvitnum 122*", skræksagum Barl. 112), väl ej får anses stå för *skrekva,

utan för *skrakva, hvaraf *skrpk(v)a, *skrpk och med tidig öfvergång af

9 till 9 framför gutturalen skrøk (jfr røk, allmänt i nHom., af *raku,

r9k, och i gøgn, gøgnum, nHom. 77**, 79**; 138*, af gpgn, gpgnum

(nHom. 177' gogn, 175** gognum). Att i skrøk ett v-omljud af a, ej

af e föreligger, blir uppenbart genom jämförelse med fsve. skrok, äVGL.,

yVm.L., skruk yVGL., MELL., där den älsta formen o samt öfvergången

o - w hänvisar på en v-omljudsform af a (jfr s. 14 m. 2).

i
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tema ombildats efter analogi med flyga – flög (jfr sjunga –

sjöng efter bjuda, bjöd, i st. f. det äldre sjunga – sang). Det

af SÄVE (Sta. vb. s. 26) anförda värmländska starka verbet

skräkka, glida med ryck, skrakk, skrukki torde ej höra hit; lika litet de

svaga skräkka, skrikka (jfr med dessa fno. skrikan, vacklan). Det

i Moramålet (enl. RIETz) förekommande svaga verbet skrynkja

samt Rättviksmålets skrintja (subst. och vb.; i = y, DF. I, 99)

synas icke vara äkta gamla dalord"), utan torde ha inkommit i

senare tider från rspr. eller annat allmogemål; eljest hade näm

ligen här i st. f. nk varit att vänta kk (jfr dalska sikka, stikka,

stäkkja, om hvilka ofvan, dräkkja, läkkjur [länkar, NÄSMAN, Hist.

s. 57; jfr fno. hlekkr], o. d.).

Ett subst. skrynckia fins i Gustaf I:s Bibel Eph. 5 (v. 27);

nysve. har skrynka. Grundformen härtill skulle i öfverensstäm

melse med verbets vara *skrenkvan (jfr det substant. *slengvan of

van s. 48). Jfr eng. subst. shrink; IHRE anför ock (Gl. SG. II,

364) ett &Belg. schrincken».

I ny danskan saknas detta verb. Från danska folk

språk anföres i MoLBECHS DDL. ett svagt verb <skrinke, komme

af Lave, gaae af Led, forvrides», samt <vakle, rage». Detta

verb, med sin alt för afvikande betydelse, synes ej höra hit.

7. *Hrenkvan. Af detta verb har i fn o. blifvit det sta.

hrøkkva (jfr støkkva, søkkva). Dettas betydelser må, såsom här

särskildt af vigt, anföras; dels betyder det skrølle sig, kruse sig,

krympe sig sammen» (om håret, ormarne), dels &vige tilbage

for Tryk eller Stød, især for Angreb i Krigen», och part.

hrokkinn brukas som adj. i betydelsen <kruset, krøllet» (FRITZ

NER). Nyisl. har hrökkva, färö. rökka (starkt). Nynorska

mun arter sakna detta verb.

I fsve. borde detta verb, i öfverensstämmelse med utveck

lingen skrynkia af *skrenkvan, ha fått formen rynkia (*rank, *run

kit). Denna infinitivform ligger ock till grund för det part. rynk

ter (om en mantel), som träffas Wadst. Klr. s. 58 (anfördt hos

RYDavIST SSL. I, 295). Af det starka verbet har här tidigt

ett svagt utbildat sig. Betydelsen rynkad, sammandragen

ligger nära till den ena af de nyss anförda fno. betydelserna.

*) Att icke alla dalord äro att anse som äkta fornord visas tillräckligt

af orsamålets skit, sker (NÄSMAN Hist. s. 27), älfdalska sakta som ett

slags fyllnadsord (SÄvE, Dalm. s. 5, 9), båda genom andra munarter in

komna från tyskan. Åtskilliga dalska starka verb äro ock uppenbarligen ny

bildningar, hvarpå jag icke här närmare kan ingå.
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RYDavIST yttrar också i SSL. I, 188, att <sjelfva hrøkkva lätt

kan vara vårt rynka, hvilket, med föresyn af det här förut gran

skade singa m. fl., kan föreställas såsom ett ursprungligt rinka,

rank, runkum, runkin.» RYDQvIST har icke närmare utfört, huru

han tänker sig detta rynkia ha uppkommit af rinka (rinkva). Genom

jämförelse med singva– siunga skulle man kunna föranledas att an

taga följande utveckling: (h)renkva – (h)riumkva – rynkia med öf

vergång af iu till y såsom t. ex. i bryta för "briuta redan i äldre

VGL. Men då man i de närmast liknande fallen med begynnande

ensamt r (ursprungligt r eller hr) i fsve., delvis mycket sent, finner

riuha, riuka, riuta, riuva men blott ryg- (i ryghlek, ryggilse se afdel

ning B), då man vidare på runinskrifter, 2–300 år före de älsta

fsve. handskriftliga lemningar, ofta finner trik, truk, trük (för

trygg), men, så vidt jag vet, aldrig något triuk (se vidare härom

under B), och då man slutligen har analogin med det fno.

røkkr att hålla sig till, har jag trott den vid *skrenkvan gifna

förklaringen vara den sannolikaste. SPEGEL Gl. SG. har verbct

rynckia, nysve. har rynka. Dalskan har i Orsa och Rättvik ver

bet rintja (= rynkja; DF. I, 67, 98), rynka, skrynkla, hvilket ej

kan vara ett gammalt dalord (jfr s. 63). – Det kan här tilläggas

att no. munarter lika litet ha något rynka som skrynka.

Hos RIETz finnes ingen verbalform upptagen, som synes med

säkerhet böra föras hit, med undantag af det skå. adj., eg. part.,

runken, rynkig, som är af stort intresse som häntydande på ett

gammalt starkt verb (jfr nyda.). Att i många munarter verbet

rynka förekommer i denna form, är dock sannolikt. Från hall.

har jag fått det uppgifvet af Stud. C. F. JoHANsoN. Det vestb.

svaga rink, runka af och an, är dels till betydelsen, dels till for

men för afvikande; så framt icke rink skulle stå för rynk med

väntadt v-omljud af i till y (i trakter af Vstb. öfvergår kort y

till i: fliti, dili, biri för flytia, dylia, byria, i Råneå och Öfver

Kalix; se WIDMARK s. 13).

Fsve har ett subst. rynkia (rynkiom Wadst. Klr. 11), fda.

rynke (rynker, BRANDT, Suso s. 51*), hvarmed jfr subst. skrynkia.

Af helt annat ursprung än detta nu undersökta rynkia är,

enligt min tanke, det fsve. rykkia, sve. rycka, da. rycke (så PE

DERsEN Voc. s. VIIII: 2), som af RYDQvIST, SSL. I, 187, be

handlas under rinka, och hvars -kk- därstädes anses med <någon

sannolikhet» ha uppkommit genom assimilering af nk i rynka.

Det är emellertid att märka, att redan i fno. de båda verben
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hrøkkva och rykkja äro strängt åtskilda dels med hänsyn till ro

tens begynnelsekonsonant, dels till rotvokalen (jfr de båda verben i

IED.). Med det senare jämför fhty. subst. rucch, <geschwimde

fortbewegung» (hos NoTKER; fno. rykkr. mhty. vb. räcken, ructe,

<fortbewegen» (WEIGAND, DW. II, 497), hvaraf ses, att kk i

detta ord är gemensamgermanskt.*) En fornsvensk urkund

synes äfven visa, att rykkia ej kan höra till rynkia och utgå från ett

*hrenkvan, nämligen GL. Dennas hdskr. B. har formen rykker, som på

gutniskt mål vore omöjlig, om härledningen vore den nämda (rin

ker vore då att vänta). De svenska munarternas starka böjning

rykka, rökk är utan tvifvel en mybildning efter flyga, flög.

Nydanska riksspråket har liksom sve. ett svagt rynke (rugo:

ryncke, PEDERsEN Voc. 1510 s. XIIII: 1), men har dess utom

i runken, rynkig, en märklig lemning af den gamla starka böj

ningen.

8. *Klenkvan. Fno. har häraf fått det starka kløkkva, blifva

rörd, beklaga sig; jfr støkkva m. fl. med hänsyn till utvecklin

gen ur grundformen.

Så väl nyisl. som färö. synas sakna detta verb.

N o. folk språk ha kløkka med stark böjning dels i samma

betydelse som fno., dels i andra, hvarom jämför här straxt efteråt.

I fsve. finnes intet hithörande verb. I sydsvenska munar

ter fins däremot ett svagt klynka, beklaga sig (af RIETz angif

vet för vestg. – skå.), som utan tvifvel hör hit. Denna dialekt

form hänvisar nämligen på ett fsve. *klionka, *kliunka (af *klenkvan,

liksom stionka, stiunka af *stenkvan), hvars iu här efter dubbel

konsonant allmännare öfvergått till y. Vi finna häraf, att af

ledningsändelsen v äfven i detta verb bör anses som gemensam

nordisk. – Det kan här erinras om att det fno. kløkkva i WIM

MERs Fno. Fl. finnes öfversatt på svenska just med detta syd

svenska dialektord klynka – Prof. WISEN, en infödd skåning,

har enligt Förordet medverkat vid den svenska öfversättningen –,

hvilket också synes med synnerlig fördel kunna upptagas i det

svenska riksspråket.

*) FICK W.* 1II, 256 antar oriktigt en germansk grundform <rukja,

rücken» i st. f. rokkjan, hvaraf fhty. ruccken, mhty. rücken. På samma

sätt anger han felaktigt germanska grundformer som (stoka» och (stokja*

(W." III, 343) i st. f. stokka- och stokkia- till fno. stokkr, ags. stoc,

fhty. stoc, stoch, nhty. stock och fno. stykki, ags stycce, fs, stukki, fhty. stucchi,

nhty. stück. I dessa och många andra fall föreligger redan gemensamgermanskt

kk, sannolikt beroende på en förgermansk assimilering af nk.

9
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Danska riksspråket har äfven klynke, som nyttjas både om

människor och, sällsyntare, om djur (MoLBECH DO.), samt åt

skilliga däraf härledda ordbildningar.

I sve. finnes utom det nu nämda klynka äfven ett annat

verb, som allmänt plägar sammanställas med fno. kløkkva, och

som därför här måste granskas, oaktadt det, enligt min tanke,

icke hör hit. Redan hos IHRE Lex. Sv.G. jämföres det starka

verbet kläcka (:<thet klæcker i isen»), klack (: <thet klack i

mig») med fno. kløkkva, och samma jämförelse återfinnes hos

RYDQvIST, SSL. I, 193, där det ifrågasättes, att kk i båda fal

len är assimileradt af mk. Detta verb med inf. klikka eller

kläkka är i de svenska munarterna ytterst allmänt (se RIETz).

Just detta verbs allmänna förekomst i den assimilerade formen med

kk gör det i hög grad osannolikt, att det tillhör en nordisk grund

form med nk. Det förekommer nämligen äfven i sådana land

skapsmål, som eljest ha oassimilerade former af stammarna på -nk(v);

framför alt är här att märka gottlandsmålet, som har kläkka –

klakk vid sidan af sinka, stinka. Detta senare förhållande en

samt visar, att verbet ej hör till grundformen ”klenkvan (som på

gottl. måste heta *klinka, "klank). Härtill kommer nu att bety

delsen är tämligen afvikande från fno. klokkva, sve. dial. klynke.

Fans detta verb i älsta tider i Norden, hade det säkert redan

då assimilerad rotform. Äfven norska munarter ha klekke, klakk

i samma betydelse som det svenska verbet (AASEN s. 369) men de

ha äfven genom sammanblandning med det gamla klökka (fno, klokkva)

i nyss nämda betydelse fått böjningen klökka, klokk. Denna mot

svarighet mellan norska och svenska folkspråk synes kunna stöda

det antagandet, att här ett gammalt nordiskt starkt verb före

ligger; ehuru å andra sidan man möjligen kunde tänka på ge

mensamt lån från tyskan. Här finnas nämligen flere uppenbart

hithörande så väl verb som subst. Så fins i mhty. och nhty. ett

svagt klecken (pret i mhty. klacte), med intr. betydelse af <plat

zen, sich spalten», trans. &tönend schlagen, auffallen, klappen»,

äfvenså ett klacken, <platzen, klatschen, schlagen», äfven klicken,

samt ett subst. klac (mhty.), klack (nhty.), <risz, spalt», mhty.

äfven <knall, krach> (så ock holl.), kleck och klick med liknande

betydelser (se GRIMM, DW. V, LExER, Mhd. W. I och WEIGAND

DW. I, 801–802). Dessa tyska element synas, inkomna på

nordisk botten, väl kunna hafva föranledt bildningen af ett nytt

starkt verb därstädes. Huru härmed än må förhålla sig, så finna

vi af de säkert hithörande tyska orden, att kk i dessa ord redan
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är gemensamgermanskt (se n. 1, s. 65), och att således sve.-no.

klekka icke på nordisk botten har uppkommit af ett *klenkvan

och således ej bör sammanställas med fno. kløkkva, no. klökka

(i den fno. bet.), sve klynka, da. klynke. Härmed är naturligtvis

icke ursprunglig rotgemenskap förnekad.

De åtta starka verb, som här ofvan s. 23 angåfvos först

skola blifva föremål för undersökning, hafva nu granskats. Ännu

ett endast i fsve. och fda. förekommande, säkerligen äfven ur

sprungligen starkt, verb återstår det att betrakta, hufvudsakligen

för att visa, att det icke hör hit. Dess fornsvenska grundform

synes böra angifvas som

9. "Dengva. I fsve. finnas af detta verb följande former:

äVGL. Diungar B. 3: pr.

yVGL. Öyunga O. 2: 15.

För öfrigt saknas detta verb i sve. Bildningen är den

samma, som af fsve. siunga, fda. siunge (äfven blott med iu i

äldre och yVGL. samt fda). Fda. har diungar Sk. L. I 121 i

hdskr. C. från medlet af 1300-talet. I fno. saknas detta verb,

såsom nyss antydts. Den svaga formen af detta verb är däremot

allmänt nordisk: fno. har dengja, ehuru sällsynt (FRITZNER:

Grágás en g., Barl. 19), fsve. dængia, nyno. folkspr. dengja, nysve.

dänga, nda. dænge; jfr ags. dencgan, mhty. tengen, eng. munarter

dang (MUELLER EEW. I, 277), nyeng. ding, (jfr ock fhty.

tangol, hammare). Den fno. formen dengja är af en särskild be

tydelse, emedan den synes visa, att den fornnordiska grundformen

af detta verb varit "dangjan och ej "dangvjan, hvaraf man skulle

väntat i fno dongva (liksom slungva, prongva). Är denna slutsats

riktig, synes däraf ytterligare följa, att det fsve. och fda. "dengva,

som förutsättes af diunga, utbildat sig af ett gemensamnordiskt,

liksom gemensamgermanskt, "dengvan, väl genom analogibildning ef

ter *sengvan, "slengvan (*prengvan?). Jfr här straxt efteråt n:o 10.

Denna uppfattning styrkes ytterligare af följande. I Viden

skabernes Selskabs Dansk Ordbog, I, Kiøb. 1793, finnes: <Din

ger, v. a. [–––*)] Gior sløv; betager Eggen (Moth.*). See

og Nucl. Lat.*) voc. Obtundo, hvor og haves Dinget, adj. Ob

*) Här stå jämförelser med fno. och ags.

*) Härmed afses M. MoTHs handskrifna samlingar från början af 1700

talet till ett stort lexikaliskt arbete öfver det danska språket, omfattande

icke blott äldre och nyare tiders språk utan äfven allmogemålen m. m.;

se härom MoLBECH DO. s. II – III.

*) Nucleus Latinitatis af H. GRAM, 4 uppl. 1744 (så citerad Vid. Selsk.

Ordb. III, företalet).
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tusus”. MoLBECH DGl. I, 153 anför ock efter MoTH och Nucl.

Lat ett verb <dinge, giore Eggen sløv eller stump.» I Vid.

Selsk. Ordb upptages vidare: <Dingen de, adj. part. i Steden

for dinglende. See Nucl. Lat. voc. Pendulus», samt & Dinge

bom (en) n. s. – – En Gynge. See Nucl. Lat. voc Oscillum."

De två sista orden hafva en från diunga, dengja mer afvikande

betydelse, men verbet dinge synes vara samma ord som diungae.

Från grundbetydelsen slå, hamra (jfr fsve., fda. samt meÖ

hamrum dengdan Barl. 166"T") utveckla sig dels betydelsen

hvässa (dengia liå Gråg. II, 79"), dels göra slö som i det

nyare danska ordet. Ar denna uppfattning riktig, hafva vi altså

i dinge en sidoform till diunga utan omljudsbrytning. Detta för

hållande skulle kunna förklaras så, att nybildningen "dengra af

*dengan icke sträckt sig utom det svenska fastlandet, där den

röjer sig i Västergötland och Skåne. I det egentliga Danmark

skulle, liksom i Norge, detta verb saknat aflednings-v.

Till detta verb hör möjligen äfven fsve. Dingituna Sv. Dipl.

III, 700 (orig. perg. bref af 1325), dingitunum Sv. Dipl. III,

574 (orig. perg. bref af 1322), nu Dingtuna i Västmanland, där

i sådant fall en fornsvensk form utan omljudsbrytning skulle fö

religga. Detta kan dels bero därpå, att endast verbet fått det

nya aflednings-v, dels på det följande i.

Hit hör ock svenska rspr:s och munarternas dingla, likaså

i nyisl., no fkspr., da. dingle.

I sammanhang med nu behandlade fall må några substan

tiviska bildningar upptagas till undersökning, emedan deras skif

tande former kunna synas utgå från en och samma ursprungliga

stam

10. *Stengva. Dessa substantiviska bildningar, hvilkas älsta hi

storiska former vi nedan skola granska, höra så väl till rot som till

betydelse nära samman med det fno. sta. verbet stinga, äfven i fsve.

stinga, fda. stinge, hvars grundform är stengan. Ingenstädes fin

mes något, som häntyder på en ursprunglig grundform "stengvan

med aflednings-v. I fsve. är stinga (stingha) ytterst allmänt från

äVGL., GL. till de senaste medeltidsurkunder "), men ingenstädes

möter oss något "stiunga, "stionga eller dylikt. Så mycket egen

domligare är det då, att i de hithörande substantiviska bildnin

") Från Rimkrön. II kan anföras formen (vp-)stinghia v. 2449 [S], med

genom nyare analogibildning framkalladt i efter ng; jfr dechtingia (dag

tinga ) v. 2450, j blekingia v. 2438, j suderköpinghia v. 2463, smalen

minghia v. 2464, skaninghia v. 2466, m. fl.
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garna i fsve. – hvarifrån jag af skäl, som lätt inses i det föl

jande, i detta fall utgår – finna en del former, som angifva

en grundform med aflednings-v efter – ng. Detta nu afsedda

subst. har i fsve. följande skiftande former:

1) Former med i i roten:

äVGL stingar FB. 6: 1.

yVGL. stingi U. 13.

MESL. stinnger Sk. 8. Hdskr. 39 &c.

sting ** ** ** X. a. &c.

Skråordn. stingh (ack.), 14.

2) Former med io, iø, iu. Dessa ordnas här på samma

sätt, som vid förut behandlade verb med dylika dubbelformer.

Former med io, iø: Former med iu:

MESL. styonger (n. sg.) Sk. stiunger Sk. 8. (fl. hdskr.);

8 (hdskr. K); stivngh , , (hdskr. E. &c.);

stiongir , (andra

hdskr.);

Bon. stiongana (ack. pl.);

Brg.Up. stiongom I, 41*,*) stiunga (a. pl.) II, 128*,

stiongir (n. sg.) III, stiungom II, 243",

36", stiungit II, 134";

stionga (ack. pl.) III,

127", IV, 21*;

Wadst.Klr. stiønga (ack. pl.) 68";

Bernh. stiong (a. sg.) 121",

stionga 161", 183",

stiongom 124*;

Suso stionga (ack., nom. stiwnga (n. pl.) 196",

pl.) 28", 240*, 248",

248"; stiwngom 213";

Sv.Dipl. V styungh 376 (i en af

skr. från slutet af

1600-talet af ett

original af 1344);

*) RYDovI8T upptar ock, SSL. I, 185, ett ställe ur Brg. Up., bok 6,

kap. 8, som jag icke återfinner i den tryckta upplagan (III, s. 11–12).
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(Rimkr. I stiwng (ack. pl.) 260,

rim på ting (!); jfr

øfvan s. 37 om rim

men siunge ringe).

[Brg.Up. IV stiunnga472*;”birg

norska”; jfr ofvan

under 1].

3) Former med u: MESL. stunger Sk. 8. (hdskr.

A);

Stung ** * ( 33

X och 1618 års

- tryckta uppl.).

4) Former med y:

MELL. styng Kg. 23: 7;

C. Bldst. stynge (dat.) 249*;

Greg. styngiom291*,313";

styngom 386*,

Brg.Up II styngiom 128", styn

gia (a. pl.) 53",

styngom 21*;

Suso styngia 457".*)

Till dessa former finnas följande motsvarigheter i andra

nordiska munarter.

1) Former med i. Fno har stingi, sva. m. (jfr yVGL.*)),

styng (<håll och styng»), nyisl. stingr (IED). Intet styng fins

i fno. Af norska folkspråk ha endast östlandsmunarten sting

(nålstyng) samt söndmöresmålet sting, oftare stingar i betydelsen

*) De här anförda ex. äro dels hämtade från RYDQvIST SSL. I, 185 och

III, 194 samt MESL. s. 233, dels meddelade af [S], dels af mig funna.

*) Det fno. stingi är af stort intresse såsom visande den rätta betydel

sen af det hittills ej nöjaktigt förklarade stinger, stingi i VGL. I gloss. till

VGL. s. 498 säges, att detta < synes vara antingen stynget, en för bo

skapen farlig insekt, eller, såsom Ih. menar, ormbett. » Men att en annan

förklaring än dessa båda är den sannolikaste, framgår af det fno. stingi,

som just i de gamla norska lagarne förekommer i ett gammalt allittere

rande uttryck við stinga oc við stiarva, Frost.L. V, 41 (við stiarva oc við

stinga, Gul.L. 5 7), som lifligt påminner om äVGL:s stingær ok starui,

yVGL:s stingi oc starui. I fno. betyder detta stingi, som äfven eljest i

litteraturen flst. förekommer, styng i meningen af våldsam smärta,

<håll och styng», således en sjukdom (se FRITzNER och IED), och denna

betydelse är tydligen äfven att tillämpa på VGL. samt stämmer väl till

samman med det följande genom allitteration förbundna starui.
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af en insekt (Libellula). Eljest form med y; se nedan. I sve. rspr.

fins sting jämte styng i alla betydelserna (nålstyng, &håll och styng»,

insekt; se DALIN Sv. Ordb.). Af svenska munarter ha dalskan

sting-fluga, skå. stinge, broms, gottl. sting-korn jämte styng-korn

(onopordon) samt stingling, ett slags broms.

Nyda. har sting i betydelsen håll, och föråldradt i betydelsen

(nål-)styng. Dessutom stingflue.

2) Former med iu:

Hos RIETz upptages (s. 711) ett ord sjung, m. < 1) styng,

nålstyng» i sdrml., kalm. och < 2) håll och styng» från nrk.

För öl. uppger BoDoRFF (s. 66) <sjongen, m. def. bröms, styng

(Stamoxis calcitrans). Kräki ha fått sjongen» (slutet o-ljud).

Detta ord synes hittills varit oförstådt. RIETz upptager det un

der sy (!). Själf har jag hört den förklaringen gifvas, att med

sjung här menas &den insekt, som sjunger.» Det är emellertid

påtagligt, att vi här ha det fsve. stiunger, hvars stj- i uttalet

på vanligt sätt öfvergått till sj-(sch-)ljud, och att detta

sjung således hvarken har med sy eller sjunga att göra. Detta

fall kan närmast jämföras med ett annat, som längre fram skall

belysas, nämligen det dialektiska ansjukt (RIETz s. 11) för anstjuggt.

4) Former med y:

No. munarter ha styng, m., pl. styngjer, i alla här ofvan

angifna betydelser.

Sve. rspr. och munarterna ha äfven styng; se ofvan.

Fda. har styng (orm-, scorpions-, HARPESTRENG enl. RYDQvIST

SSL. I, 185). I nyda. fins icke denna form.

Huru böra nu dessa skiftande former bedömmas, och i hvad

förhållande stå de till hvarandra? Att de fsve. stionger, stiunger,

stiung utgå från grundformen *stengvar, "stengva (mask och neutr.

bildningar), ligger i öppen dag. Men höra äfven det fsve. stin

ger, -i, det sve., no. och da sting, fsve., fda., nysve. och no. styng

till en grundform med aflednings-v? I sådant fall skulle deras

rotvokaler dels fått v-omljud, dels icke varit mottagliga därför.

Härvid är emellertid att märka, att, då verbet stinga, som ofvan

nämts, saknar v-afledning, äfven en hithörande substantivbildning

bort finnas utan aflednings-v. För de nordiska formerna med i

till rotvokal synes därför en stam stenga- (stengan-) böra

antagas. Ovissare är, huru formerna med y böra förklaras.

Sannolikast synes mig dock vara, att dessa icke als höra hit,

utan utgå från en rotform stong- med ja-afledning, således en

stam stongia-, styngja-. De fsve. formerna kunna icke på annat
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sätt tillfredsställande förklaras. En öfvergång från iu till y kan

icke antagas ha skett här redan i medlet af 1300-talet (MELL.).

Ett v-omljud af i till y omväxlande med den af v framkallade

omljudsbrytningen (i stionger) kan icke häller antagas, såsom icke

öfverensstämmande med de förut behandlade fallen. Det torde

sålunda icke återstå någon annan förklaring af de fsve. formerna

med y än den nyssnämda, och denna bör då äfven gälla för

de no., fda. formerna med y. Godkännes denna förklaring,

hafva vi altså i detta ord inga former med v-omljud.

Efter den nu framstälda uppfattningen blifva formerna med

aflednings-v i detta ord egendomliga för svenskan. Månne dessa

icke här måste förklaras såsom uppkomna genom en nyare ana

logibildning efter öfriga förut behandlade fall, då v följer efter

ljudförbindelsen -ng? I sådant fall vore den svenska nybildnin

gen stengva- af stenga- att sammanställa med den på det svenska

fastlandet uppkomna formen "dengva af dengan (se n:o 9). –

Här må slutligen påpekas, att formen stiønga i Wadst. klr. öf

verensstämmer med det därstädes förekommande siønga, hvarom

se ofvan s. 35 och 38; äfven må det nämnas, att formerna

stunger, stung möjligen kunna stå för stiung- genom undertryck

ning af i såsom i slunga för sliunga (se ofvan s. 48), ehuru

man äfven kunde tänka på skriffel för stiung- eller styng-.

Det kan här tilläggas, att den fsve. feminina substantiv

bildningen stiongd, som förekommer en gång i Brg. Up. III

( stiongdinna, gen. Sg., 74" [S]), icke utgår från någon gam

mal grundform "stengviði, ty däraf hade bort blifva stingd, utan

att här säkerligen en helt ung nybildning föreligger*).

Jag öfvergår nu till en annan substantivisk bildning, hvars

nordiska grundform, som af den följande undersökningen fram

går, icke med full visshet kan bestämmas, men dock sannolikast

varit

11. *Lengva. I fno har häraf utvecklat sig formen lyng,

dat. lyngvi, liksom fno. syngva af *sengvan. I IED. s. XXXV b

uppgifves, att i fno. en form lingva finnes jämte lyngva, men

något bevisställe anföres härför ej, hvarken å a. st. eller å s.

401 (under Lyng, där formen med i icke als omnämnes). E

*) Man kunde ock tänka sig förhållandet så, att stiongd vore en efter

stionger gjord ombildning af ett äldre "stingd. Jfr i fsve. bliugh, -miukt,

makt, piuft o. d. för blygp, -mykt, nækt, pyft, nysve. tolft för tylft (äfven

detta är väl en nybildning; jfr fno. tólft och tylft).
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mellertid torde ett ställe i FmS. V, 234 vara afsedt, där i en

visa af PóRFINNR munnr följande verspar förekommer:

hrystit hjørr i brjósti

hringi groenna lyngva.

Helassonansen fordrar här lingva (jfr ofvan s. 30 om singva för

syngva i en helassonans). Månne man äfven är berättigad att

insätta denna form i st. f. handskriftens med y? PóRFINNR

dog 1030. Från hvilken trakt af Island han var är icke kändt.

I en visa af GUNNLAUGR ormstunga (f. 983 + 1012) före

kommer åter lyngs i helassonans med yngvi (Gunnl. ormst:s Saga

kap. 10).

I ny isl. uttalas ordet som ling med den allmänna öfver

gången af y till i ,

N o. folkspråk ha endast formen lyng.

I fsve. förekomma följande former af ordet, oftast som sam

mansättningsled i ortsnamn.

Former med io: Former med iu:

Södml. liunghum, liwnghum 1334

(orig. perg.; Sve. Dipl.

IV, 350; nu Linga (!)

i Vårdinge sn];

ÖGL. lionga (ping, -gxs, -ge),

minst 46 ggr (om de

särskilda ställena se

glossaret till ÖGL.),

liongköpunghe Kr. 23;

MELL.liongköpunge Kg. 11:1;

Dipl. lyonghby 1345 (orig. perg.; (Liungacopensis, 1145

Sve. Dipl. V, 487]; [afskr. 1494, Sve.Dipl.

Liong sn Östgt l. 1419 I, 53];)

(STYFFE 190); -

Liungha (ting) Og. 1441

(STYFFE 191);
*

GL. leoncopungi, –gj, Hist. 5

(2 ggr).

lyunghbi, lyungby 1341

[2 orig. perg.; Sve.

Dipl. IV, 3, V, 75;

i Ög, Egby sn];

10
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Dipl. Lionga, Smål. 1336,

1337 (orig. perg.;

Sve. Dipl. IV, 494,

581];

Liongby, 1384

Lyongarumma, 1393;

Liong, 1419, där icke

Sve. Dipl. åberopas,

enligt STYFFE s. 159,

169, 161, 150, 190.

lyongeem, V stgtl. 1346

[orig. perg.-bref om

Alvastra kloster, ut

färdadt af K. Mag

nus i Ljunghem i

Vstgtl.; Sve. Dipl.

V, 600];

Sj. Tr. liongeld, 198",

lyongeld(h) 198", 158",

lyongeldir 150°;

Alex. liongn eld v.

10338;

10335,

Liungby 1410;

liungby 1337 (orig perg:

Sve. Dipl. IV, 5 84];

Liunga 1402, Liunge

1425, Snål.;

Lywngby, Smål., 1403;

Hulssaliungga, 1366;

Herliunga, 1396;

Svinalyungha 1427;

(Liun.rtorp 1540:) se

STYFFE s. 104, 113,

104.

(Liungh, 1590, VGL. s.

194, m. 47.)

(lyungeldir 19 8".)

(GRkr. livnga v. 3124; ställe

i Norge, på norska

Lyng, Rkr.I.s. XVIII:]

(GRkr. odhkna liunga s. 2736,

i Skåne, se nedan;

–livngha, livnga, andra

hdskr. af GRkr. *):)

") Från senare hälften och slutet af 1400-talet samt början af 1500

talet.
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GRkr. liwngha by v. 2807 (an

dra hdskr. än A., som

har lundby).

Äldre former från Skåne och Halland finnas upptagna ne

dan under fda. af skäl, som där anföras.

De former, som här meddelats, måste från allehanda skilda

synpunkter belysas. Först må det gamla namnet för staden

Linköping granskas.

Utom de här upptagna formerna med genom omljudsbrytning

uppkommet io, iu förekomma i fsve. ytterst allmänt helt andra

former med i eller y i rotstafvelsen i det första sammansättnings

ledet. Så finna vi t. ex. lincopia, lincopensi, -em i ett påfve

bref af 1177 (1178; yngre afskrift) och så ofta i diplom från

1200-talet (1238, 1241, 1245 o. s. v.) och senare (växlande

mod lyn-). På ofvan anförda ställe i ÖGL., där stadens namn

förekommer, ha hdskr. H. en form med ling-, hdskr. F*) med

lin-, och i MELL. Kg. 1 har hdskr. A, hvarifrån ofvan en

form med liong- anförts, en form med lyn-, andra hdskr. lin-,

hvarjämte på ofvan anfördt ställe (Kg. 11: 1) de flesta hdskr.

ha former med lin-, lyn-, lyng-. Kr.LL har ling-, MESL. lyn--

Wadst. klr. ha lyncøpunge (s. 46, 47, 54), Brg. Up. IV lyn

köpunga (s. 3), rimkrönikorna lincöpung, -ing; o. s. v. Af dessa

former äro de med y uppenbarligen att förklara såsom sämre

skrifformer än de med i (i sht i latinska diplom sammanblandas

y och i oupphörligt). Men huru äro formerna ling-, lin- att

förklara? Föreligga här äldre former utan omljudsbrytning el

ler v-omljud? Förklaringen af dessa former är, enligt min tanke,

följande. Den gamla östgötska staden Liongaköpunger var, som

bekant, biskopsdöme. Namnet kom därigenom ofta att nyttjas i

latinska diplom. Först sökte man nu latinisera namnet utan att

ändra dess svenska form mer än nödvändigt och så fick man ett

sådant adjektiv som det i ett diplom af 1145 förekommande

Liungacopensis, eller kanske äldre *liongacopensis (om io – iu i

detta ord se längre fram). Detta diplom är dateradt Lund, så

ledes affattadt inom Norden. Kort därefter, 1177, finna vi de

starkt förkortade formerna lincopia, lincopensem (se här ofvan),

väl att märka i ett påfvebref från Lateranen. Utan tvifvel fann

*) Båda dessa hdskr. äro från senare hälften, hdskr. A. från medlet af

1300-talet.
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man i Rom former som *Liongacopia, liungacopensis dels alt för

långsläpiga, dels svåra att uttala med deras io, io i första staf

velsen, och ombildade därför orden på nyss angifvet sätt. Den

katolska kyrkan upptog de sålunda af påfven sanktionerade nya

namnen, och dessa utträngde snart alldeles de gamla svenska

namnformerna. På detta sätt har säkerligen det nuvarande nam

net Linköping uppkommit, och i detta ords medeltidsform med

ling-, lin- (lyn-) hafva vi sålunda ej att se svenska former af

ordet *lengva, som utvecklat sig på annat sätt än liong, liung,

utan en latiniserad form af dessa sistnämda.

På hvad här förut (s. 37, 38)nämts om formerna på -iong- så

som östgötska dialektformer vid sidan af formerna på -iung

såsom västgötska och det oberättigade uti att på grund af

den östgötska laghandskriftens något lägre ålder än den väst

götska sluta, att de förra formerna måste vara till sin uppkomst

yngre än de senare"), lemmar den här meddelade exempelsamlingen

en slående bekräftelse. Så har ÖGL omkring 50 gånger lionga,

*) Måhända skola ett par andra ex. icke vara ovälkomna, hvilka visa

oss afgjordt äldre östgötska dialektformer i ÖGL. vid sidan af till

utvecklingen yngre västgötska former i dcm omkring 50 år äldre än

ÖGL. varande äVGL. Ett sådant otvetydigt ex. är ÖGL:s allmänt före

kommande nakuar, nakuat vid sidan af VGL:s vida yngre form nokor.

Blott två gånger har ÖGL. en med denna senare öfverensstämmande form,

nämligen nokrum Kr. 18:1 och nokor Vins. 6:6, på hvilket senare ställe

likvisst handskriften C (från senare hälften af 1300-talet) samt 1607

års (efter en nu förlorad hdskr.) tryckta upplaga, karakteristiskt nog, ha

varianterna makuar, naqwar. Man är sålunda berättigad att antaga, att

formerna nokor, nokrom hafva inkommit i ÖGL. från andra munarter el

ler från det under bildning varande fsve. riksspråket. – Ett annat ex.

lemna ÖGL:s konjuktivformer på -in, som väl stämma med de lika ly

dande formerna på Rökstenens märkliga fornöstgötska inskrift, vid sidan

af VGL:s konjunktivformer på -i, här aldrig växlande med -in (medan

däremot ÖGL:s former på -in – väl genom nyss antydda inflytande ut

ifrån – växla med dem på -i, men, enligt RYDQvIST SSL. I, 346, äro

vanligare än dessa). Att formerna på -in måste uppfattas som äldre än

de på -i, därom kan jag efter BUGGEs framställning Rökst. s. 23–27

icke vidare hysa något tvifvel. – Med hvad här yttrats är naturligtvis

ej meningen att påstå, att konjunktivformerna på -in (i 3 pers. pl.) ute

slutande äro östgötska former – att de förekomma äfven i andra urkun

der än ÖGL. se RYDovisT a. st. –, utan blott att påpeka motsatsen mel

lan östgötsk och västgötsk fornsvensk munart. På samma sätt är

hvad som ofvan nämnes om östgötska -iong- mot västgötska -iung- att

uppfatta. Jfr här s. 77.
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men aldrig någon variant liunga, åt minstone icke i hdskr.

A. och, så vidt man af SCHLYTERS upplaga kan dömma, icke

häller i de öfriga handskrifterna. På samma sätt finna vi blott

io i de uti handskrifter från 1300-talet bevarade formerna Lionga

köpungr. GL:s leoncopungi är särskildt intressant såsom återspeg

lande ett något famlande sträfvande att återgifva det östgötska,

för en gottlännings öra säkerligen svårfattliga, uttalet (på fgutn.

skulle stadens namn sannolikt lydt *Lingvakaupungr). – Med an

ledning af skrifsättet med iu (ej io) i formen Liungacopensis i

ett diplom af så gammal dagteckning som 1145, må anmärkas,

att vi häraf ej ha rätt att sluta, att denna form är äldre än

de med io. Ty först och främst är diplomet af 1145 endast

bevarad i en så ung afskrift som af 1494, och, efter hvad väl

bekant är, förändras ytterst ofta just namnens form i senare af

skrifter af äldre diplom, och för det andra hafva vi här ett forn

danskt, icke ett fornsvenskt, diplom, hvarför något io icke var

att vänta (jfr straxt nedan). – Vid sidan af dessa nu påpe

kade östgötska former med io hafva vi från Vstgtl. i öfverens

stämmelse med VGL:s siunga blott former med iu, med undan

tag af ett enda fall; men just detta undantag är anmärknings

värdt, enär här ett västgötskt ortsnamn skrifves med io i ett

diplom utfärdadt af konung Magnus under ett tillfälligt uppe

håll i Vstgtl. och i en angelägenhet rörande Alvastra kloster i

Östgtl., för hvars afgörande, efter hvad det af diplomet vill sy

nas, abboten i Alvastra samt en mängd vittnen från trakten

där omkring tillkallats, under hvilka förhållanden det är mycket

sannolikt, att brefvet utskrifvits af en östgöte – eller åt minstone

ej af en västgöte –, som skrifvit ortsnamnet efter sitt eget uttal. Att

för öfrigt äfven andra former med io i ortsnamn från Vstgtl.

kunna påträffas, är ju icke omöjligt – i de tre sista delarne af

Sve. Dipl. förekomma sådana icke –, ty utvecklingen behöfver

icke ha varit likartad i hela Vstgtl. och inverkan af andra trakters

skrifsätt skulle ock någon gång kunna ha gjort sig gällande i

detta fall. För öfrigt finna vi af ofvanstående exempelsamling,

att äfven småländska namn från 1300-talet ha –io-, senare –iu-.

Jfr ofvan s. 50 om –io- i Upl.L., Vm.L. m. fl.

Med anledning af det ofvan ur Sj. Tr. anförda liongeldir

måste några ord här nämnas. Detta ord har ursprungligen in

tet att göra med liong, liung, erica. Den älsta fsve. formen är
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liugn elder Brg. Up I, 221"*), där det första ordet hör till en

grundform *leuhna till roten luh (lauh, leuh), som återfinnes i vårt

ljus, lysa, fno. ljómi (grundform *leuhman; jfr skånska lymma, ags.

leóma, fsa. liomo, men got. lauhmuni med annan rotvokal). I

no. munarter återfinnes denna form *leuhna som ljon, ljun (ett

fno. ljón *) ntr.), nyda lyn(-eld). Detta fsve. liugneldir blef ti

digt uttaladt som liungmeldir, sedan liungeldir (nysve ljungeld)

med bortfall af det dentala n efter det gutturala (dylika fall i

fsve., redan i äVGL., finnas anförda hos RYDQvIST SSL. IV, 334;

jfr i sve, munarter vang, räng för vangn, rängn). Genom ett slags

folketymologi*) tyddes det första sammansättningsledet som liong,

liung, erica, och sålunda fick man jämte liungeldir*) äfven for

men liongeldir – eller ligger häri blott en omedveten tillnärm

ning i ljud till en förut bekant ordform? Det förra skrifsättet

vittnar altså om det dåtida uttalet af ljung som liong, och detta

är skälet, hvarför nämda form blifvit upptagen i exempelsamlin

gen öfver fsve. former af ljung. I skrifsättet liongneld, Alex.,

har blott ett halft tillnärmande till liong gjort sig gällande.

*) En annan form är lygne eldar (plur.) Cod. Bur. 136**, 185*, lygn

eldir Greg 316** (efter RYDovisT SSL. III, 116). Grundformen synes

här vara *luhnia ("lohnia ; jfr min uppfattning af au i got. lauhmuni, I

omlj. s. 46), hvaraf ett starkt femin. lygn, lygni (jfr 6æ, gri) – månne

häraf Lygnista Sdml., Sve. Dipl. IV? –, senare ombildadt till lyghna

(Med. Bib. I, 302, 303 enl. Rypovist SSL. I, 219), som då blef svagt

femininum liksom yra, börda af fsve. 0æi, byrfi. – En norsk munart har

äfven lygnevarme, lygneld. Svenska munarter lygna, lyvna, lyna (äfven

ljuna, skå., ombildning af ljun).

*) Med den dubbla utvecklingen liugn och ljón (*liohn) af *leuhna jfr

fno, hegri (fsve. hægher) och heri ("hehre) af *hehran, fno. hår ("hauhas)

men sve. hög ("haugas) (jfr ock got. tagr men fnord, tår af *tahra, ej af

got. "tagra, samt, öfverensstämmande med fnord., fhty. zahar, ags teår).

Huru böra dylika växlingar i samma ordbildning uppfattas efter KARL

VERNERs nyss gjorda, man vore frestad säga epokgörande, upptäckt i af

handlingen Eine ausnahme der ersten lautverschiebung (KZ. XXIII, 97 f)?

*) Härmed kan jämföres ett annat märkligt fall, då likaledes ett växt

namn inkommit såsom beståndsdel af ett sammansatt ord. Jag afser sve.

skörbjugg (1683 skrifvet skiörbiug-ört, DYBECK, Runa, 1847, s. 15), fno.

skyr-bjugr (senare ledet hörande till verbet *bjuga, böja). Äfven dalska

har fått skyrbegg (om dalska begg= bjugg se afdeln. B), enl. DF. II, 84.

*) Det nysve verbet ljunga är väl en nybildning af detta ljung i ljungeld

(möjligen dock en ombildning af ett gammalt *liugna).
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Jämte de nu afhandlade fsve. formerna med omljudsbrytning

förekomma i några namn en form ling-, som icke kan förklaras

så, som nyss skett i fråga om lin(g) i lincopia. Af dylika namn

må följande anföras: lingehem i Östgtl. år 1318 (i orig perg.

bref), lynghem (samma ställe) 1315 (afskr.), Linge (i Östgtl. ?)

1324 (afskr.), lingahamar i Upl. 1324 (afskr.) , linganor i Upl.

omkr. 1312 (orig. perg., 2 ggr); lingh i Vstml. 1318 (orig.

perg., 2 ggr); alt enligt Sve. Dipl. III, 376, 195, 39, 649, 100,

101, 366, 367. Huru böra nu dessa former uppfattas? Något

annat ling- än det, som hör till grundformen *lengva, torde icke

finnas. Må hända kunna formerna Lingehem, Linge förklaras af

en neutral ja-stam "lingvi (jfr munarters lynge straxt nedan), där

afledningens i hindrat såväl omljudsbrytning som v-omljud (jfr

ofvan s. 68 om Dingituna). Men denna förklaring passar ej för

Linganor, Lingahamar och Lingh. Jämför straxt härefter om for

men ling i svenska munarter.

Svenska rspr. har formen ljung.

I nysve. mun arter är formen ljung el. jong (med slutet

o) den allmänna. RIETz uppgifver den särskildt från södra Skå.,

Blek., Vstgl. GADD uppger för smål. jong (u blir där allmänt o

framför ng, nk; GADD s. 7), LINDER upptager (s. 15) från

Sömö. namnet Jommby (af Ljungby med öfvergång från guttural

nasal till labial nasal). Nyl och östbn ha äfven jungg (enl.

FREUDENTHAL). Ofriga mål, som hafva denna form, behöfva ej

här anföras. Däremot måste de i flere landskapsmål afvikande

formerna af detta ord här granskas. Hall. har lyng (enl. C. F.

JoHANSON) liksom hall. synga af siunga. Att utvecklingen varit

denna kan i detta fall bestämdt bevisas af äldre former på hal

ländska ortsnamn, hvarom nedan under fda. I norra Bhl. fins

äfven formen lyng (DYBECK, Runa 1847, s. 16), men denna

form har här antagligen uppkommit på norskt sätt, d. v. s.

genom v-omljud af i. LINNE uppger från Tjörn i Bhl. löng

(DYBECK a. st.), som står för äldre lyng. Afvikande från des

sa norska former är den svenska formen jong (slutet o), som

enl. Kand. NILEN förekommer i Sörbygden i norra Bhl., liksom

där fins sjonga, sjonka. Man kan med afseende på dessa bhl.

ord möjligen hysa det tvifvelsmålet, att de på senare tider

fått sin svenska form. Endast en noggrann pröfning af målet i

dess helhet kan härvid vara afgörande. Ett bidrag till frågans

belysning kan följande omständighet möjligen lemna. I Bhl. nära

Uddevalla fins en socken, som under medeltiden hette Lyng, men
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nu heter Ljung (STYFFE s. 333). Dock är det här möjligt, att

den svenska formen i norska dokument förnorskats.

En norsk form är väl äfven det för Särna sn i Dalarne

uppgifna lyngje (DYBECK, Runa 1847, s. 16). RIETz uppger

lyngjiber för vdal. Äfven hels har lyngje (DYBEc. a. st), linje.

(Db.; betyder äfven blixt, samt som verb med biform lynga,

lionga: ljunga, Hels. Ordb.), som synes vara en kollektivbild

ning till ett lyng, ling som förmodligen ock finnes eller funnits

där (LINNE angifver äfven lyng för Hels.). Att i hels lyng,

ling står för äldre liung jfr ofvan s. 49. I Gefleb. län (i sö.

Helsgl.) finnes ett Lingbo kapell (SIDENBLADH, HSn. s. 76),

hvars ling möjligen är att bedömma som hels. slinga (af sliunga

se s. 49); jfr dock de ofvan upptagna ortsnamnen på ling. För

vstbn. uppgifver RIETz (s. 405)*) äfven formen lyng. Här skulle

man väntat formen ljung. Likaså har n. ångml. löngn (SIDEN

BLADH s. 59), där n väl är analogibildning efter vagn o. d.:

lyng skulle då äfven här vara den äldre formen. Lynge (Råst

lynge) angifves ock för <trakter af Norrland» (DYBECK a. st.).

Månne denna kollektiva form ombildat ett vstbn. *ljung till

lyng? Eller hafva här norska former inträngt?

Af svenska ortsnamn må särskildt framhållas de i Hall.

och Skå. I det förra landskapet finnas Harplinge af -lynge,

förr –liunge (se straxt här efter under fda.), Lyngåkra m. fl.,

i hvilka iu gått öfver till y på vanligt sätt i hall., men äfven

Ljungby, där ju väl genom inverkan af skriftspråket hållit sig

kvar. I Skå. finnes Lyngsjö, Lyngby för äldre liung- (jfr under

fda.), men äfven Ljungby (se under fda.) samt i nordvestra Skåne

Orkeljunga, Oderljunga, Munka-Ljungby, Ö. Ljungby, Ljung m. fl.

I Gärds hrd finnas former både med y (Lyngsjö) och ju (Ljungby,

Skatteljunga).

Af nu anförda former utgå alla, som icke tillhöra ursprung

ligt norskt språkområde, från den fsve. formen liung. En annan

form finnes emellertid af detta ord på svenskt språkområde, hvil

ken utvecklats på helt annat sätt, än nyssnämda fsve. form, nämligen

ling. Denna form har älfdalskan (enl. ARBoRELIUs, DYBECK a.

st.), och här är just denna form att vänta, då hvarken omljuds

brytning eller v-omljud förekommer i det likartade dalska

slinga. Men denna form ling uppgifves äfven för jmtl. och nrbtm.

*) Det bör påpekas, att RIETz, olämpligt nog, upptager ling och ljung

på olika ställen i sitt SDL. (nämligen å s. 405 och 410).
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i ling-bär (östdal. lingber) och för jmtl. i ross-ling (häst-ljung),

för medelpadskan i ros-ling (RIETz; DYBECK a. st.), och den fin

nes äfven i det riksspråket tillhöriga lingon (allmänt i södml.,

eljest i södra och mellersta Sverge krösen, kröse). Här är det i hög

grad ovänte at att finna en form utan omljudsbrytning eller

v-omljud. Öfverensstämmelsen med ofvan anförda ortsnamn på

ling- faller emellertid i ögonen. Man har, efter hvad det vill

synas, blott två utvägar att tillgripa för en förklaring af detta

ling; men ingendera synes fullt tillfredsställande. Antingen är

den älsta grundformen *lenga och denna har dels bibehållit sig,

dels genom analogibildning blifvit *lengva, hvarefter af den förra

formen blifvit ling, af den senare fsve. liung, fno. lyng; men

häremot talar, att i de båda andra fall, då en nybildning på

-ngv i fsve. antagits ("dengvan, stengva-), fno. har den äl

dre formen på -ng. Eller ock får man väl antaga, att en

af dialektskiljaktigheter oberoende dubbelutveckling, dels med, dels

utan omljudsbrytning här föreligger, ehuru detta icke synes myc

ket sannolikt och man, där omljudsbrytning icke inträdt, i stäl

let ville finna v-omljud hafva gjort sig gällande (jfr trygg, brygga vb.).

Här må slutligen anmärkas, att jämte ljung, ling äfven den

mycket afvikande formen linn förekommer, t. ex. blåbärs-linn,

kröson-linn, blek.; linbärs-linn, mjölbärs-linn gottl.,*) linnbär vstbt.

– gstrk., förändradt till lind-bär (hels. Järfsö). Minst vågadt torde

väl vara att antaga, att detta linn är ett helt annat ord än

ling, ljung, lyng (ty nn kan ej stå för ng).

Från fda. må följande former af ordet ljung anföras.

Skåne-Lagen har liung I, 70, där dock hdskr. C (från med

let af 1300-talet) samt handskrifter från 1400-talet ha lyng.

Jyske Lov har liung, 3,68 [L].

Af ortsnamn kunna följande anföras, ordnade efter landskap:

Skåne: lyungsyo 2 ggr Vald. Jb. 41 (i Lyugnæshæreth*)

Wald. Jb.40; senare äfven Lynghnæs h. [nu Ljunits hrd]STYFFE 61);

Lyungsiö 1377, Lyngsiö s:a år (i Gärds hrd, STYFFE 67

[nu Lyngsjö]);

*) Växten ljung heter på gottl. graun el. gränne (DYBECK a. st.); lik

nande namn finnas äfven i dal. och morrl.

*) Detta häradsnamn vågar jag ej räkna hit. Skrifsättet i Vald. Jb.

och den nuvarande formen synes tyda på ett ursprungligt Livgn-næs af det

nyss s. 78 afhandlade liugn, blixt; jfr skånemålets ljuna, lyvna (= lygna).

Skrifsättet Lynghnæs beror då blott på en tillfällig förvrängning.
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Lyungby eller Lyngby från slutet af 1300- och början af

1400-talet, STYFFE 67 [nu Ljungby i Gärds hrd];

Liungby 1445, Lyngby 1379, Lyungby 1300-talet, Lyngby

1465, STYFFE s. 70,71 [nu Ljungby med Trolle-Ljungby];

Lyngby (i Bara hrd) STYFFE 55 [så äfven nu, <blott nå

gon gång genom förvexling Ljungby», SIDENBLADH

HSn. s. 79, där det äfven uppgifves, att Lyngby

förekommer under den formen alt från 1400-talet];

Sælland: liungahereht 1085 (afskr. af 1494), Sv. Dipl. I, 43,

Lyunghæreth Vald. Jb. 35, Lungahæret Vald. Jb. s. 82 (väl

skriffel för Liunga-), Lywngehæreth, Livngæ- RB.

Jb. s. 2, 55, men Lynggehæreth s. 60 [nu Lynge

Kronborg och Lynge-Fredriksborg, skrifvas Liunge än

1792, se SRD. VII, 62 n. e, g];

Lywngge RB. Jb. 62, Liunge 1198 (ANO. 1863 s. 191),

[nu Lynge i nyssnämda härad, skrefs Liunge än 1792,

se SRD. VII, 62 n. f.];

Lyungby") Vald. Jb. 46, 80, Lyncngby RB. Jb.59 (2 ggr),

60, (nu Lyngby i Sokkelunds hrd];

Lyungby Vald. Jb 32 [nu Lyngby i Slagelse hrd];

Lywnghæ, Lywnge, Lynghe RB. Jb., Liunghe 1199, Liunche

1164, alt enligt MADSEN, ANO. 1863 s. 191 [nu

Lynge i Alsted hrd.]);

Liwng 1307, Lunge 1248 (nu Löng; AN0. 1863, 282];*)

Fyen; Lyungby Vald. Jb. 6 [nu Lumby];

Langeland: liungahals Vald. Jb 27 [nu Longelse];

Jylland: Lyungahæreth norræ Vald. Jb. 6, – Lyunga – 1407,

STYFFE 17 (nu Nørlyng];

Lyungahæreth syndræ Vald. Jb. 6 (nu Sønderlyng];

Lyungby Vald. Jb. 6 (nu Lyngby i Himmersyssel];

Lyngtofte 1357, STYFFE 10 [nu Lundtofte hrd].

Härtill må äfven läggas, såsom antecknade i fda. urkunder,

följande ortsnamn i

") Med y återgifves här Vald. Jb:s stungna u. Om belägenheten af

detta Lyungby se äfven J. STEENSTRUP, Studier over Kong Valdemars Jor

debog, Kjøbh. 1874, s. 304, där ur två pantbref från drottning Margare

tas tid formerna Lyungby och Lyungby anföras.

*) MADsEN vill äfven räkna hit Withlingeruth 1178, 1211 (nu Villinge

röd), Widelingbech 1164, Himlingøwæ RB. Jb. (nu Himlingöie), Lælinge

- RB. Jb. (nu Lellinge; se AN0. 1863, 222, 210, 219), men detta är icke

antagligt.



Om v-omljudet af i, i och ei i de nordiska språken. 83

Halland: Harpælyung Vald. Jb. 57, Harpeliunge 1430, STYFFE

82 [nu Harplinge med gård Lyngåkra];

Lyungby 1334, STYFFE 83 (nu Ljungby];

Lyngemæ 1403, STYFFE 85 [nu Lindome].

Af här anförda ortsnamn äro de från Vald. Jb. antagli

gen de älsta i originaldokument bevarade. Handskriften till

Vald. Jb. är från 1200-talet (från tiden mellan 1259–1300

enligt NIELSEN Vald. Jb. s. XXIX–XXX*)). De former, som

här finnas angifna från 1100-talet, äro antagligen blott bevarade

i senare afskrifter.

Några former med io stå i fda. urkunder icke att upptäcka.

Detta förhållande synes styrka den uppfattning af de fsve. for

merna på io såsom äldre än de på iu, hvilken jag i det före

gående flerstädes antydt. Ty då de älsta fda. urkunderna med

hänsyn till ljudläran röja en yngre ståndpunkt än de älsta fsve.,

bör det icke förefalla underligt, om en viss fornform, som lefver

kvar i fsve., alldeles försvunnit i fda., om ock detta språk är be

varadt i något äldre handskrifter.

Af den ofvan anförda formen liung från skilda trakter af

Danmark finna vi den åsigt fullständigt bekräftad, som här förut

(s. 45) uttalats, nämligen att omljudsbrytning försiggått öfver

hela det danska språkområdet, och att det nuvarande y i alla

danska munarter liksom i rspr. uppkommit af äldre iu. Bör

jan till denna öfvergång från iu till y visar sig mycket tidigt,

nämligen redan i medlet af 1300-talet, såsom man finner af

Cod. C. af Skånelagen samt af skrifsättet lyng- 2 ggr i de

Roskildske Bispers Jordebog (RB. Jb; från tiden omkring 1370,

se SRD. VII, 1); mindre säkert kan man sluta härtill af de här

anförda ortsnamnen från 1300-talet från andra urkunder.

Anmärkningsvärd är utvecklingen af liung- i ortsnamn på

Fyen och Langeland (se s. 82) till lung- med utstött i (jfr sve.

slunga s. 48). Dock kan här föreligga förväxling med ett i orts

namn äfven vanligt lung-. Till detta senare kunna ock höra åt

skilliga af de former ”Long Lung Lum Lom – Laang Lang", som

af MADSEN (TfPh. VI, 272) anföras som ”Varianter af det ene

Ord ”Lyng” i Betydning af Mose" i ortsnamn.

Af danska dialektformer af det enkla ordet ljung kunna

anföras ling för lyng i de jutska folkmål, som allmänt få i för

y (VARMING s. 39; jfr här ofvan s. 44), samt lyöng i Lönborg

*) Jfr ock STEENSTRUPs Studier (se n. 1 s. 82 här) s. 297,
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(VARMING s. 43), som väl utgår från liung (icke från det häraf

uppkomna lyng). I ortsnamn förekommer äfven den likaledes o

medelbart ur liung uppkomna formen ljong, äfven ljang (med öf

vergång från o till å och från detta till a (jfr i da. datter af

dotter]) i Hosseljang för Horselyng (MADSEN i TfPh. VI, 272).

Danska rspr. har nu mer lyng. Redan hos APHELEN

är detta den enda upptagna formen. Liung finnes än i Voc.

rer. (s. K. 4:2), Nomencl. frang. af 1643 (s. 264).

Vi komma nu till ett personnamn, hvars behandling i de

nordiska språken väsentligt afviker från de här förut behandlade

orden. Grundformen är ursprungligen

12. *Engvian, hvaraf dock genom ett redan förnordiskt

i-omljud blifvit *Ingvian (jfr hos TACITUs Inguio-merus).

På fno. ståndpunkt skulle af denna grundform blifva *Ingve

och däraf Yngvi genom v-omljud af i till y, och denna form

finnes ock; men därjämte har fno. ock en form Ingi, som man

icke skulle vänta att träffa här. Till den förra formen med y

höra Ynguni, Yngvarr, Yngvpldr samt Ynglingr (Ynglinga-ätt

ling). Formen med i är den allmänna i namn som Inga,

Ingibjørg, Ingileif Ingimarr, Ingólfr, Ingjaldr och många an

dra. Att dessa båda former Yngvi och Ingi ursprungligen äro

samma ord, därom synes intet tvifvel böra råda 1). MUNCH upp

gifver (Fsve-fno. Sprb. s. 29), att "namnet Ingi har inkommit

i sednare Norska konungalängden genom uppkallande af Swen

ska Konungen Ingi Sténkilsson" (jfr ock MUNCH SA. IV, 116–

117). Sådant må vara möjligt, men däraf kan dock svårligen

den allmänna förekomsten af Inge i isländska namn förklaras.

Dess utom kan påpekas, att redan i Haustlong af PJóðóLFR or

Hvini, som lefde långt före Inge d. ä., i en versrad, där hel

assonans fordras, förekommer

Ingifreys at pingi*.

(Yngvifreyr är eljest den vanliga formen.) Det synes mig,

som om man här blir tvungen att antaga, att i detta ord i

vissa trakter af det fno. språkområdet i icke undergått v-omljud.

Möjligen kan detta bero därpå, att begynnan de i haft större

kraft att skydda sig mot v-omljud, än ett midljudande. Flere

") BLoMBERG säger, att den ena formen storde vara af annan ordbild

ning> än den andra (Germ. Omlj. s. 57 m. 4), men de ställen hos MUNCH

och i Lex. Poet, hvartill han hänvisar, ha icke denna uppfattning.

*) Det bör dock icke fördöljas, att några gånger oregelbundenheter med

hänsyn till helassonanserna förekomma i Haustong.
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andra dylika fall synas finnas; jfr det här närmast följande, un

der N:o 13 – På de norska runinskrifterna vid Steinsnes på

Orkenöarna från omkring 1150 finnes inkibiorh, ikikærp (MUNCH

SA. IV, 520, 524); y återges här med särskildt tecken.

I fsve. torde ingen form med y kunna uppvisas, ej

häller någon med omljudsbrytning. De älsta formerna af detta

ord förekomma i runinskrifter. En mängd med ingi-, ing- sam

mansatta namn anföras hos DIETERICH, RS., från svenska run

stenar. Ingenstädes finnas de skrifna med y (runan för u eller

stunget u); i hafva äfven sådana runinskrifter, som hafva andra

ord skrifna med y. Omöjligt vore eljest icke, att y här åter

gifvits med runan för i, såsom i runinskrifters utrik (ótrygg) och

andra fall (om hvilka längre fram)*). Troligt är detta emel

lertid icke i detta fall. Att t. ex. det särskildt på upp

ländska runstenar så allmänna ikvar, inkvar verkligen haft i

ljud i första stafvelsen göres i hög grad sannolikt af det i gamla

dipl. från Uppland allmänna Ingvarus *) (se Sv. Dipl. III); jfr

ock Jngiualdus, Ingeberch i originaldiplom från 1167–1185 (Sve.

Dipl I, 91, 90). Äfven skulle man möjligen kunna som bevis

åberopa de i slaviska urkunder bevarade varägiska namnen Igor

944 (hos LIUTPRAND af Ticino Inger, hos byzantinska förf. Tyrog),

Inegeld, Iggeld (Ingjaldr) 912, 944, Iggivlad (Ingival dr) 944,

Ikmor (Ingimarr) 972 (se MUNCH SA. II, 188, 190, 255–6).

Från fda. kunna anföras Jnguar, Jngwari, Jngymar, Jngimar

m. fl. i Vald. Jb. s. 84, 71. Senare kan man ofta finna hit

hörande ord skrifna med y, t. ex. Yngemarus RB. Jb. 17, men

*) WIMMER säger (Runskr. Opr. s. 217), att ruman för i < naturligvis

også vilde være tegn for y –, i de få tilfælde, hvor dette er opstået af

i», men han tillägger: <jeg tör ikke fra runeinskrifter anføre noget ek

sempel derpå, som jeg anser for sikkert.»

*) Ett synnerligen märkligt fall, då ett i en runinskrift bevaradt per

somnamn återfinnes i uppländska diplom, kan jag icke underlåta att här

påpeka. På en uppländsk runsten vid Krogstad med inskrift affattad i de

äldre runorna förekommer efter BUGGFs skarpsinniga tolkning namnet stuingi,

hvilket eljest icke kan uppvisas på germanskt språkområde. BUGGEs upp

fattning af nyssnämda form som ett särskildt ord (inskriften har samman

skrifvet mwstuingi, af BUGGE tolkadt som m(ai)w(i) stuingi; äR VIII,

169) och som ett personnamn bekräftas på det mest slående sätt däraf,

att i två uppländska pergamentsdiplom i original från 1312 personnamnen

styinge (2 ggr i dipl. fr. Wendels sn, odat.; Sve. Dipl. III, 88, 89), stying

(dipl. fr. Nora sn, odat.; Sve. Dipl. III. 89) förekomma. Detta namn, 0

kändt i hela den öfriga Norden, finna vi sålunda hafva lefvat kvar bort

åt 1000 år i en och samma trakt af Sverge,
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detta betyder intet, då så ytterst allmänt y nyttjas som skrif

tecken för i. Hos SAxo finnes visserligen Vnguinus (men In

geldus, Ingiburga m. fl.), men detta namn är antagligen ombildadt

af den fno., genom gamla norska kväden af SAxo kända, formen

Yngvi.

Jutska allmogenamn som Inge (Inga), Ingeborg, Inger, Ing

verd anföras hos KoK II, 27; mansnamnet Inge heter Jeng (jfr

jen, Jerker för en, Erik).

Det återstår nu att behandla ett ord, hvars i de nordiska

språken förekommande former närmast utgå från en äldre form

13. *inkvarr (got. iggqar*)), samt hithörande bildningar.

Hvad detta ord på ett ännu äldre skede hetat, är en mycket

omtvistad fråga och kan också här lämnas alldeles å sido, då

alla nordiska former, som sagdt, utgå från nyssnämda form. Den

af FICK, W* III, 245, antagna nordiska grundformen ”j-unkara-",

hvarur fno. ykkar skulle uppkommit, kan icke godkännas, eme

dan häraf enligt fno. ljudlagar något ykkar aldrig kunnat ut

vecklas.

Af *inkvarr blir däremot fullt regelrätt i fno. genom assi

milation af nk till kk och v-omljud af i till y *ykkvar, sedan,

med bortfallet v, ykkar, som är den enda förekommande fno. for

men af det possessiva pronomenet. Hit höra ock de oblika dual

formerna ykkar af "inkvara (got. *igqara) och ykkr af "inkvez

(got. *igqis). Från norska hdskr. kunna följande ex. anföras:

ykkur, ykkra, ykra, ykkarre, ykr Barl. s. 24, 64, 94.

I Nyisl. skrifves y, men uttalas i här som i andra lik

nande fall.

I färö. har det personliga pronomenet – det possessiva

är försvunnet – formerna tykkur, ack., tykkum (-n), dat., tykkara,

gen. (äfven tygur, tygum, tygra el. tygara), i hvilka, som vanligt

i färö., y uttalas som i. Man finner därför ock det med uttalet

öfverensstämmande skrifsättet med i stundom användt, t. ex. i SCHRÖ

TERs färöiska öfversättning af Færeyinga Saga: tikkara, tikun, hvilka

former anföras hos RYDQvIST SSL. II, 475. Det i nu anförda for

mer börjande t har inträngt från nom. tit (dualform), tær (plural

form), där det åter står för gammalt p, som i färö. allmänt blir t.

Detta p i sistnämda former är äfven välbekant i de fno pit och pér

för it och ér, och har i dessa fall, som kändt är, uppkommit genom

inverkan af verbalformen för 2 pers plur. (: af haftp it blef haft(p)

") Förekommer blott i böjningsformen iggqarai en gång.
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pit och sedan äfven pit haftö, hvarom se WIMMER Fno. Fl. § 107,

anm. 4; jfr i sve. uppkomsten af Ni ur hafven I, hafven Ni, hvarom

se RYDQVIST, SSL. II, 473 och flst., samt Orsamålets dualform nid,

NÄSMAN Hist. s. 27).

I nyare norska munarter finnas af dessa pronomen en mängd

skiftande former, af hvilka emellertid en del stå på en äldre stånd

punkt än ofvan anförda fno. former, i det att de hänvisa på i lit

teraturen icke bevarade fno. former utan v– om ljud af i till y, d.

v. s. fno. *ikkarr (*ikkvarr), *ikkar, *ikkr. De norska dialektfor

merna ordnas här i två afdelningar, innefattande dels

former utan v-omljud: dels former med v-omljud:

dikke, dikk, dike, dikko, dikkon, dykke, døkk, dat. och ack.;

dekk, deke, alt dat. och ack. af dykka, døkkor, genit.;

det pers. pron.; døkkor, -ort, pl. døkkre, poss. pron.

dekaa, dat. (sällsynt);

dikka, dikkons, –ans, deka,

dekan"), genit.

Formerna med i och det däraf uppkomna e förekomma i Öster

dalen, Hedemarken, Valders, Sogn, Nordhordland, Voss, Hardanger,

Hallingdalen, Numedalen, Telemarken, Sætersdalen och Raabygde

laget. Så framt dessa former äfven finnas i det gamla landskapet

Land, som sammanbinder Hedemarken med Valders, utbreda de sig

i en sammanhängande sträcka från östra gränsen genom mellersta

Norge till kusten i väster och söder. Formerna med y och det däraf

uppkomna a förekomma vid Mandal i sydligaste Norge samt i Gud

brandsdalen, således på två vidt skilda orter.

Men jämte de nu anförda formerna, hvilka i växlingen mellan

i (e) och y (ø) ha en motsvarighet i de norska dialektformerna affno.

yÖvarr, finnas i många trakter former med o, såsom dokker, dokko,

dokke, dokk ackus., dokkor, dokkers, dokka genit., dokkor possess.

Den i rotstafvelsen här förekommande vokalen är ganska svårför

klarlig. Sannolikast synes mig vara, att här föreligger en analogi

bildning med hänsyn till rotvokalen efter första persons pronominal

former okker, okko, okke, okk, okkar m. fl. Men äfven om detta an

tages, kvarstår det här hufvudsakliga spörsmålet, om dessa former

dokker m. fl. utgå från äldre former med i eller med y. Närmast

torde ligga att antaga det senare, under förutsättning af att y först

öfvergått till a såsom i Gudbrandsdalen. Det är nämligen troligare,

*) Formerna på -n, -ns äro ursprungligen ackusativformer af det pos

sessiva pronomenet.
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att døkk efter okk likdanats till dokk, än att dikk eller dekk under

gått denna förändring; med andra ord: dikk och okk böra lättare

ha kunnat hålla sig åtskilda utan att sammanblandas, än de hvar

andra mer liknande døkk och okk.

Dessa former med o förekomma på flere skilda trakter af Norge.

Så utmed sydvästra kusten i Listers, Jæderens, Stavangers, Ryfyl

kes och Søndhordlands mål, eller i den sammanhängande sträcka,

som af AASEN (No.Gr. s. 347) anses innefatta en särskild &Maalgren»:

den stavangerska; då Mandalsmålet hör hit och former med y där fin

nas, bekräftas häraf den nyss framstälda fö modan, att formerna

med o uppkommit af former med y (ø). Vidan förekomma formerna

med o ett stycke längre upp på västkusten i Nordfjord och Sønd

møre samt från Nordmøre hela vägen norrut i Trondhjems stift och

Nordland (alt enl. AASEN NO. och No. Gr).

Slutligen kan anmärkas, att i flere trakter, såsom Orkedalen,

Österdalen, Hadeland, Romerige, Smalenene, en form daar (dår) före

kommer, som synes vara en helt ung nybildning efter vaar (vår),

om hvars äldre form intet kan afgöras. – Det börjande d i alla

dessa former är ursprungligt p, som på nyss (s. 86) angifvet sätt

vidfogats det ursprungligen med vokal begynnande ordet.

I fsve. förekomma inga former af detta pronomen. Det från

en gottländsk runsten af LILJEGREN (~W# 1695) angifna iki, som af

RYDQvIST, SSL II, 475, anses möjligen, dock icke sannolikt, kunna

&föreställa ikr», läses hos SÄVE Gutn. Urk. s. 39 som us.

En ålderdomlig svensk munart ersätter däremot, hvad vi i de

älsta svenska språkminnesmärkena sakna. I dalskan finnes nämligen

detta pronomen. I de uppteckningar af dalskt tungomål, som vi ega

sedan 1733 i NÄSMANS Hist. Lingvæ Dalecarl., förekomma följande

former:

ikkuan, ack. sg mask.,

ikkat, ack. sg ntr., ikkra, ack. plur. fem. af det possessiva pron.,

ikkan, dat. plur. af det personliga pron. (NÄSMAN, Hist. s. 27),

alt i Orsamålet. Högst anmärkningsvärd är här den första formen

ikkuan med bevaradt aflednings-v, som icke ens i fno. finnes

kvar. Med afseende på - det börjande i är att märka, att vi icke

med full visshet kunna säga, om detta är af gammalt kvarstående

eller först i senare tider uppkommet genom den i Orsamålet all

männa öfvergången af kort y till i (se NÄSMAN, Hist. s. 48), i hvil

ket fall v-omljud af i till y här ursprungligen skulle gjort sig gäl

lande. Det synes emellertid med fäst afseende på de allmänna dal
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ska starka verben sikka, stikka föga troligt, att detta senare varit

förhållandet. Från nu lefvande Orsamål uppgifver RYDQvIST SSL.

II. 486–7 följande former: iker el. ikker, i Wåmhus, iken, i Orsa,

nom. sg mask., iko nom. sg f, nom. och ack. plur. ntr., ikan ack.

sg. mask., ikum dat. sg, mask., dat. plur. I DF. I, 58 uppgifvas från

Orsa ikk'n mask., fem., ikka ntr. af poss., ick'r ack. plur. af pers.

pron.

RYDQvIST anför ock ett dualt possessift pronomen iggar från

Runö vid Estland (SSL II,487). Detta vågar jag dock icke räkna

hit af skäl, som re"n blifvit angifna i min afhandling Om konso

nantljuden i de sveäska allmogemålen, I, Upsala 1872, s. 11, n. 3,

men som här böra något närmare utföras. Hos RUSSwURM angifvas

af detta pronomen följande former: iggan sg, iggar pl. afdet possesiva

pronomenet"), samt igar, iger, ack. pl. af den personliga (RUSSwURM

s. 14, 9, 13); men i de prof af Runömålet, som af RUsswURM (s.

70–73) efter EKMAN upptagas, skrifvas ständigt igån, nom., ack.

sg., igåt (igårt) ntr. sg, igår, plur. af det possessiva pronomenet,

med ett g liksom igår, oblik plur. af det personliga. Formen igar

anges af RUsswURM (s. 9) såsom uppkommen genom öfvergång från

d (i idar, sve. eder) till g*), hvarpå en mängd likartade ex. anföras

(nigar, spaga, goger m. fl. för neder, spade, goder). Formerna iggan,

iggar torde vara samma ord som igån, igår och sålunda äfven upp

komma af idan, idar, och skrifsättet med gg torde här blott vara

ett olämpligt återgifvande af ett af estsvenskans ålderdomliga kvanti

tetsförhållanden, hvarigenom kort vokal i rotstafvelsen kan uttalas

framför följande enkel konsonant (se härom FREUDENTHAL, RWm. s.

155–6; jfr FREUDENTHAL Nyl. s. 44*). Att icke iggar står för

*ikkar göres ytterligare troligt dels däraf, att tenuis k i runömålet

eljest kvarstår (t. ex. tikult, pika, bakum, kuikka, RUSSWURM s. 63,

52, 17, 46), dels däraf att inga spår af dualpronomen eljest finnas

i estsvenskan (särskildt kan märkas, att Runömålet har uar [vår;

RUsswURM s. 14], icke något okkar el. oggar). På de här fram

stälda skälen kan jag icke i estsve. finna någon motsvarighet till fno.

ykkar*).

*) Af hvad som yttras hos RUsswURM under d och g å s. 5 skulle man

möjligen kunna föranledas att tänka på en växling mellan spiranterna ó

och g i detta fall.

*) Jfr LEFFLER Några ljudfysiologiska undersökningar rörande konsonant

ljuden, Upsala 1874, s. 47–52.

*) Jag nyttjar detta tillfälle att rätta en missuppfattning af ett est

svenskt ord, hvartill jag i min, i not. 2 här omnämda, afhandling (s. 8)

12
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Ett verkligt hithörande dualpronomen ha däremot munarterna

i Herjeådalen och Jämtland. Herjeådalskan har ekk (med slutet e

ljud) som oblik plural af det personliga pronomenet (JEssEN Not. s. 23).

Jämtländskan har däkk el. däkkan (Frösö, JEssEN Not. s. 34), dekk

(Ström, JEssEN Not. s. 42), obl. plur. af pers. pron. Hos RIETz (s.

110 under Dä, s. 116) uppgifves äfven ekkan som oblik form i jmtl.

Dess utom uppgifver äfven RIETz (s. 116) formen ekk som nomina

tivform af pron. pers. (= I) för jmtl. och herj., och för jmtl. har jag

äfven funnit detta uppgifvet af HüLPHERs i hans Samlingar til en

Beskrifning öfver Norrland, Andra Samlingen om Jämtland, We

sterås 1775, s. 246. I detta senare fall har den oblika formen, lik

som i Gudbrandsdalen i Norge, inträngt äfven i nomin. (som eljest he

ter dö i herj., dä i jmtl.; enligt JEssEN och RIETz). – Dessa nu

anförda former utgå alla från en äldre form "ikkvar ("inkvar; "ikkver),

där v icke verkat om ljud af föregående i, och ansluta sig på

det närmaste till de likartade norska dialektformerna – särskildt

till dem i Österdalen, med hvars språk jmtl. och herj. genom Särna

sn i Dalarne (förut hörande till Norge) geografiskt sammanhänga –,

ja de böra betraktas som norska och ej som svenska former. Två

omständigheter äro emellertid härvid särskildt anmärkningsvärda,

nämligen dels att äldre former med börjande vokal finnas kvar, hvil

ket icke är förhållandet i norska folkspråk inom Norge, dels att

jmtl. här har norska former, medan den däremot har de svenska

formerna sjoong, sjoonk (se här s. 41, 56). Aro dessa senare i nyare

tider inkomna i jmtl. (jfr här s. 80 om bhl. ljong)?

Härmed är undersökningen af hvarje särskild under denna af

delning hörande ordbildning afslutad. Det återstår nu att kasta en

allmän öfverblick öfver det hela, att söka gifva en mer samman

trängd och åskådlig bild af ljudutvecklingen i Norden i nu under

sökta fall från älsta kända tider till våra dagar, hvarvid ett redan

flere gånger vidrördt, synnerligen vigtigt spörsmål rörande de älsta

fornsvenska formernas uppkomst skall bli föremål för noggrannare

pröfning.

I fornnorskan med därtill hörande nyare munarter har v-omljud

af i till y framför ng genomgående inträdt, så framt ej i börjar rot

gjort mig skyldig. Jag fattar nämligen där estsve. dugvar som = fno.

doggvar, medan det är = sve. dagar. Om den egendomliga estsve for

mens uppkomst jfr, utom RUsswURM s. 10, FREUDENTHAL RWm. s. 174- 5.
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stafvelsen. Ex. äro fno. syngva, slyngva, pryngva, lyng. Möjligen

finnas ett par fornformer singva och lingva utan v-omljud hvar sin

enstaka gång bevarade i älsta skriftliga lemningar. Ett roten be

gynnande i framför ng och nk får i samma ord stundom omljud, stun

dom icke. Ex. äro Yngvi och Ingi, ykkarr och *ikkarr (i nynorska

munarter kvarlefvande). – Framför nk kan i fno. i alla andra fall

än det nu senast nämda något v-omljud af i icke komma i fråga, eme

dan i rotstafvelsen ett äldre e kvarstått och aldrig öfvergått till i,

såsom framför ng. Ex. äro støkkva, søkkva, *skrøkkva, hrøkkva och

kløkkva.

I fornsvenskan – utom fgutn. och fdal. – och forndanskan

har åter utvecklingen i det stora hela varit en annan än i fno.

Blott i ett mindre vanligt fall, i ljudförbindelsen -renkv-, har

möjligen, ja sannolikast, v-omljud af i till y äfven i fsve. och fda.

gjort sig gällande, men olyckligtvis lemma oss här fornspråken så

godt som alldeles i sticket, hvadan en annan tolkning af dessa fall

– verben rynkia och skrynkia – icke är alldeles otänkbar. Men

i alla öfriga fall har på största delen af det svenska samt hela det

danska språkområdet intet v-omljud af i till y gjort sig gällande,

utan i stället omljudsbrytning af rotvokalen, verkad af det följande

v. Med största delen af det fsve. språkområdet afses hela det af

gammalt till Sverges rike hörande fastlandet, med undantag af

Osterdalarne, samt de svensktalande trakterna af Finland, Est

land och Livland. I Österdalarne åter samt på Gottland har en

tredje utveckling gjort sig gällande, i det att här i alla nu afsedda

fall roten har i, som hvarken varit mottagligt för v-omljud eller om

ljudsbrytning; ex. härpå äro dalska och gottländska singa, slinga,

dalska stikka, sikka, ling, fgutn. stinqua, gottl. sinka. Några sär

skilda fall, där i den allmänna fsve. eller andra än nu senast nämda

nyare munarter dylika former äfven finnas såsom dubbelformer till

dem med omljudsbrytning ha här förut granskats. Två af dessa,

stinka och slinga, hafva uppfattats såsom härrörande från tysk in

verkan *); för det tredje fallet, ling, där denna förklaring icke är

*) Detta antagande om en så genomgripande tysk inverkan, som i dessa

fall, i så godt som alla allmogemål torde icke bära anses för djärtt. Jäm

föras kan hvad som s. 63 m. 1 yttrats om tysk inverkan i dalskan. För

öfrigt må här blott ett enda fall af synnerligen genomgripande tysk in

verkan i alla våra munarter till jämförelse påpekas. Makt är, som be

kant, en tysk form. Icke nog med att detta ord i alla munarter [äfven

gottl., finsksvenskan; väl ock dalskan (?)] utträngt den gamla nordiska

formen (måttr), utan det har ock i många munarter fått nya, så egendom
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möjlig, kan här endast hänvisas till de ofvan s. 81 framstälda olika

förslagsmeningarna.

Huru bör nu denna trefaldiga utveckling, som på hela det nor

diska språkområdet föreligger, tänkas hafva försiggått? Aro v-om

ljudet i fno. och v-omljudsbrytningen i den allmänna fsve. – här

för korthetens skull ofta angifven blott med fsve. – och fda. att

betrakta såsom samtidiga, med hvarandra samordnade ljudföreteelser,

så att, då v-omljudet af i inträdt i fno., samtidigt och i stället här

för omljudsbrytning af i inträdt i fsve. och fda.? Och har sålunda

öfvergången af e till i framför ng i fno. liksom framför ng och nk

i fsve. och fda. försiggått samtidigt och först härefter utvecklingen

börjat taga olika vägar i Norden? Eller ha fno. och en del af det

fornsvenska språkområdet å ena sidan och den öfriga fsve. samt fda.

å andra sidan redan långt tidigare börjat utvecklas olika, så att, då

i fno., fdal. och fgutn. e i *sengva, *senkva kvarstått, det däremot i

den öfriga fsve. samt fda. genom omljudsbrytning blifvit "seong(v)a,

*seonk(v)a, i hvilket fall först senare e i fno., fdal. och fgutn. gått

öfver till i, hvilket i de båda senare munarterna kvarstår utan att

röna inverkan af följande v, men i fno. genom v-omljud blir y?

Kortare och åskådligare framstäldt, har utvecklingen varit denna:

1) *sengvan
e=^=\

fnord. *singva

fno. syngva – fdal., fgutn. sing(v)a – fsve., fda. siung(v)a,

eller denna:

* 2) *sengvan

fno., fdal., fgutn. *sengva– fsve., fda. *seongva
ame"- em-m，

singva sionga

fdal., fgutn. singa – fno. syngva fsve., fda. siunga

(jfr schemat s. 45)? Den stora betydelsen af dessa spörsmål så väl

för det här föreliggande ämnet i synnerhet, som för hela den nordi

ska språkutvecklingens historia i allmänhet, ligger i öppen dag.

För dessa spörsmåls besvarande äro de fsve. formerna med io

af stor vigt. Jag har ofvan flerstädes sökt ådagalägga, att vi en

dast af en jämförelse mellan dessa formers och formernas med iu

förekomst i älsta fsve. handskrifter visserligen icke kunna sluta, att

de förra äro äldre än de senare, men icke häller, att de äro yngre

liga betydelser, som de hos RIETz under 3–6 upptagna, samt äfven bil

dat nya verb som makta, mäkta, maksa, mäksa,
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än dessa. En öfversigt öfver de från 1300-talet här förut på spridda

ställen upptagna formerna torde ytterligare styrka detta.

Former med io: Former med iu *):

1) 1300-talets början:

äVGL., Lydek. siunga;

äVGL. diunga;

Upl.L. stionka;

2) 1300-talets förra hälft:

yVmL. stionka och siunga;

Orig. dipl. fr. Smål. lionga 1336, liung- 1337;

1337,

3) 1300-talets midt:

ÖGL. sionga, liong- och siunga;

Orig dipl. fr. Östgtl liong- 1345, liung 1341;

MELL. liong(-köp.);

GL. leon(-kop.);

yVGL. siunga, diunga;

Orig. dipl. fr. Vstgtl.liong- 1346;

äVmL. siunka;

Hels.L. siunka;

Cod. Bur. sionga, sionka och siunga (oftast);

Kg. Styr. sionka;

4) 1300-talets senare hälft:

MESL. sionka*), stiung;

SmL siunga, stiunka.

Då sålunda de handskriftliga lemningarna här ej kunna gifva oss

någon afgörande vägledning, måste vi tillse, om en sådan kan häm

tas från annat håll, från rent språkliga grunder.

Härvid framställer sig först den nära till hands liggande an

märkningen, att af ett "singva borde vid omljudsbrytning snarast

genom inverkan af i (och n) ha blifvit siunga, men af ett "sengva

genom inverkan af e: *seonga, sionga (jfr "beornur, fno. bjørn genom

inverkan af e, ej *beurnur, *bjurn, oaktadt följande u). Om man

nu lägger singva till grund för ljudutvecklingen i Norden, bör altså

siunga uppfattas som den äldre och sionga som den yngre formen.

Denna senare skulle då ha uppkommit af den förra. Föga sannolikt

*) Jag har här ansett lämpligt att normalisera skrifsättet och att ej

återgifva de olika böjningsformerna.

*) Af de af ScHLYTER angifna varianterna (MESL. s. 233 m. 35) kan

man icke se, om icke möjligen en hdskr, från denna tid har stiongir.
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synes emellertid vara, att u här framför n så tidigt som senast re

dan i början af 1300-talet öfvergått till o, då vi eljest i rotstafvel

sen alltid finna u bevaradt (jfr här förut s. 38). En utveckling från

sionga till siunga är däremot helt naturlig. Kunna nu de båda for

mernas förekomst jämte hvarandra lättare förklaras genom antagande

af att sionga är den äldre och siunga den yngre formen, så synes

man böra våga detta antagande. Och i sådant fall är det, som nyss

nämdes, sannolikast, att detta sionga utvecklats ur en form *sengva

genom *seong(v)a. Men har omljudsbrytningen träffat e i *sengva,

är det all sannolikhet för, att denna ljudutveckling varit samtidig

och sammanfallit med den allmänna fnord. omljudsbrytningen i biorn,

kiot o. d. Denna omljudsbrytning skulle då framför ng och nk en

dast ha träffat den allmänna fsve. samt fda., men icke fno., fdal.

och fgutn. Ljud förbindelserna ng och nk skulle här ha

skyddat e mot den inverkan af v, som yttrar sig som om

ljudsbrytning.

Jag är den förste att erkänna, att den åsigt, som nu utvecklats,

icke kan göra anspråk på att vara en fullt bevisad vetenskaplig teori.

Annu några omständigheter torde dock kunna anföras som stöd för

densamma. Antagandet afen börjande skiljaktighet i utveckling mellan

fno. samt fsve.–fda. redan på den aflägsna tid, då e kvarstod fram

för ng och nk, styrkes af den vigtiga omständigheten, att i ett an

nat fall, medan e ännu här kvarstod, utvecklingen ostridigt börjat gå

skilda vägar, nämligen då fno. fått ekkv af enkv, medan fsve. och fda.

låta nk här kvarstå. Vidare synes det mig, som om följande framställ

*ning skulle kunna bidraga att stödja den nu utvecklade teorin. Den

allmänna fnord. omljudsbrytningen i biorn, kiot har antingen inträdt

före eller efter den fno. assimilationen af nk till kk. Det förra är

sannolikast, enär omljudsbrytningen i biorn, kiot är gemensam för

fno. och fsve.–fda. och således bör ha inträdt, innan fno, genom assimi

leringen af nk till kk skilde sig från den gemensamnordiska utvecklin

gen *). Men om omljudsbrytningen inträdde, medan ännu fno hade

*stenkva, så hade häraf bort blifva *steonkra, så framt ej en fno. lag

funnits, enligt hvilken nk hindrat omljudsbrytning. Slutligen kan påpe

kas, att, om omljudsbrytningen i fsve. stionka antoges hafva inträdt i en

form ”stinkva, ej i "stenkva, så blefve denna ljudutveckling icke sam

*) Man skulle också möjligen som skäl för, att biorn o. d. former icke

uppkommit efter assimileringen af nk i *stekkva, kunna anföra, att i så

dant fall äfven af *stekkva bort blifva "steokkva (jfr pjokkr, fjørggn m. fl.

fall; se s. 61). Härpå vill jag dock, af lätt insedda skäl, ej lägga någon

större vigt.
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tidig med omljudsbrytningen i biorn, kiot, enär den i dessa skett på

gemensamnordisk ståndpunkt, medan *stinkva skulle tillhöra ett sär

skildt fsve.–fda. utvecklingsskede. Man blefve då nödsakad att an

taga, att omljudsbrytningen i Norden inträdt på två, vidt skilda tider.

Men onekligen är det bättre att kunna antaga, att denna märkliga

ljudutveckling skett samtidigt inom hela det nordiska språkområdet,

att sålunda *sengva blifvit "seong(v)a på samma gång som "ketv(a)

blef *keotv(a). På samma gång inträdde ock, efter hvad jag antar,

i fsve. och fda., men icke i fno. "), en annan, äfven af v verkad,

omljudsbrytning af i till iu, såsom i biug af *bigva (se härom un

der B.).

I betraktande af den här utförligt behandlade frågans stora be

tydelse tvekar jag emellertid – som sagdt – att framställa denna

teori såsom en slutlig lösning af detta spörsmål, som förut ej varit

föremål för vetenskaplig pröfning.

Den säkra slutföljd har genom hela den nu verkstälda under

sökningen vunnits, att det nordiska språkområdet med hänsyn till

ljudutvecklingen i här ifrågavarande afseende – nämligen i de fall,

då v–om ljud af i fram för nasal (i ljudförbindelserna ingv och

inkv) i någon trakt af Norden gjort eller skulle kunnat göra sig gäl

lande – klufvit sig i trenne hufvuddelar, en fornnorsk, en forn

dalsk–forngutnisk och en fornsvensk-forndansk, vare sig

denna tredelning grundar sig på en äldre tudelning (se schema 2 å

sid. 92) eller omedelbart utgått från ett äldre gemensamhetsskede (se

schema 1 å sid. 92). Anmärkningsvärd är härvid särskildt likheten

i utveckling mellan två geografiskt så skilda språkområden som det

dalska och det gottländska. Vidare är enheten i utveckling i detta

fall mellan större delen af det fornsvenska och hela det forndanska

språkområdet af icke ringa intresse för de nordiska språkens historia.

Denna har för första gången på ett, som jag vågar hoppas, öfverty

gande sätt bevisats emot den äldre uppfattning, som på danskt språk

område velat finna gemensamhet i utveckling med fornnorskan.

*) Emedan i fno. endast e, icke i, brytes; jfr T-omlj. s. 25 noten.



RÄTTELSER OCH TILLÄGG.

. 25 står: 3 ggr RV, läs: RW.

26 n. 2. Här bör tilläggas, att redan BLoMBERG, Germ. Omlj. s. 5,

angifvit "dökkr (= F. Fris. diunc)”, hvilket jag först nu finner.

37. Här kan tilläggas, att i Alex. v. 6801–2 sionga förekommer som rim

på tungo (! jfr diwr – ohyyr v. 7031–2, diwr – ohyr v.9873–4).

47, rad. 17–18 nedifr. läs: I fsve. ha vi här altså former med

io och iu liksom af *sengvan.

55, rad. 12 uppifr. står: MELL, läs: Kr.LL.

S. 4010–11 står: kanske läs: säkerligen

S. 41, läs: med fsve. siungare (se s. 36), no. o. s. v.

s #2" läs. Ännu återstår det att o. s. v.

S. 51, står: MESL. läs: MELL.

S. §14-11 Det inom – – stående utgår såsom delvis oriktigt.

S. 88*" står: Smalenene läs: Smaalenene

S. 891 står: min, i not. 2 här omnämda läs: min, i texten här ofvan

(s. 89**T**) omnämda

S. 951 står: Emedan i läs: Häraf styrkes, att i
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På ftål på §å gå

för första gången utgifven

af

0skar Klockhoff.

Vid sidan af den inhemska, ur fullt nationel grund uppspirade

literaturen, framträdde i Norge och på Island redan tidigt en an

nan, som ledde sitt ursprung från utländska källor dels genom öf

versättning dels genom bearbetning. Denna literatur har med ett

gemensamt namn blifvit kallad fornaldar sögur suðrlanda. De vig

tigaste och talrikaste af dessa sagor utgöras af de s. k. riddarsa

gorna (riddarasögur). Att dessa hittills af de nordiska literaturhi

storikerna blifvit så ofullständigt behandlade"), torde hafva sin

grund däruti, att de till största delen ligga uti handskrifter förva

rade i offentliga eller enskilda samlingar och således äro otillgäng

liga för ett allmännare studium *). Deras vigt för språket, litera

tur- och kulturhistorien har dock från flere håll påpekats och kan

ej förnekas. De utgjorde ett kraftigt medel, hvarigenom den nor

diska och särskildt den norsk-isländska kulturen sattes i förbindelse

*) Se KEYsER, Nordm. Videnskabelighed og Literatur i Middelalderen,

Christiania 1866, s. 515 – 517, 526–529 samt PETERsEN, Den oldn.

Literaturs Historie (i Annaler for Nord. Oldk og Hist 1861) s. 303.

Härtill komma undersökningar öfver särskilda sagor, som utgifvits och

finnas uppräknade i Zeitschrift für Deutsche Philologie, fünfter band, s. 217,

samt literaturhistoriska afhandlingar öfver hithörande frågor, af hvilka må

nämnas: SToRM, Sagnkredsene om Karl d. Store og Didrik af Bern, Kri

stiania, 1874; KöLBING, Beiträge zur vergleichenden geschichte der romanti

schen poesie und prosa des mittelalters unter besonderer berücksichtigung

der englischen und nordischen literatur. Breslau, 1876, samt af samme

förf flere afhandlingar i Germania och på andra ställen.

*) Om dessa sagors stora utbredning kan man bilda sig ett begrepp

däraf, att HALFDAN EINARssoN, Historia literaria Islandiæ, ed. nova.

Havniæ et Lipsiæ MDCCLXXXVI, ss. 100–106, och P. E. MüLLER, Saga

bibliothek, Kiøbenhavn 1820; Tredie Bind, ss. 480–484, uppräkna mer

än hundra sådana sagor, och ännu flere hafva sedan deras tid blifvit upp

dagade.
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med den öfriga europeiska. De trängde så djupt in i folkets med

vetande och ingingo så väsentligt i dess bildning, att deras infly

tande för all framtid blef märkbart. Och ännu spåra vi detta in

flytande uti de nyisländska folksagorna. Vid läsningen af ÅRNA

soNs pjóðsögur og Æfintyri påträffas ofta drag, som återfinnas

uti dessa utländska sagor. Särskildt gäller detta de s. k. Æfintyri.

Om dem kan man säga, att de hemtat en stor del af sitt innehåll ur

riddarsagorna. Men under tidernas lopp hafva de senare ända till

oigenkänlighet blifvit förändrade, så att endast spridda drag åter

finnas. Sådana namn som Rósamunda, Fertram, Tistram (Tristram),

Isöl (isodd) m. fl. kvarstå ännu och förråda sin utländska börd.

En annan åsigt har ARNASON, som i sitt ofvan anförda arbete (II

Bind, s. 305) säger: mèr liggur nærri við að segja, að æfintyrin

sëu elzt allra munnmælasagna hèr å landi, jå að pau sèu jafngö

mul landnåmi og bygÖ landsins.

Denna literaturs införande i Norge och Island härleder sig från

en tid, då den inhemska författareverksamheten redan upplefvat sin

gyllene tidsålder och således ej kunde bilda någon motvigt mot

de inträngande utländska elementen. Också hade de en mäktig

bundsförvant i de norska konungarnes af Sverres ätt ifver för ut

ländsk sed och bildning"). Det var nämligen genom deras till

skyndelse, som de första och flesta af dem blefvo införda till Norge.

Under Håkan den gamle (1217–1263) uppblomstrade i synnerhet

denna literatur?). Under honom öfversattes Tristrams saga ok

Isodd (1226), fvents saga, Elis saga ok Rósamundu, Strengleikar

eÖa Ljóðabók, Möttuls saga; säkerligen också Karlamagnus saga

(älsta hs. från 1250–60, skrifven i Norge; se SToRM, anf. arb. s.

14) samt Piöreks saga (älsta hs från 1200-talets senare del, se

STORM, anf. arb. s. 93 o. följ.). Till denne konungs regering torde

också en mängd andra sagor vara att hänföra, ehuru uppgifter där

om saknas"). De följande konungarne visade också stort intresse

*) Jfr Kongespeilets ord: ok ef på vilt verða fullkominn i fróðleik,

få nemdu allar mållyzkur, en allra helzt latinu ok völsku, pviat pær

tungur gagna viðast, en pó tyndu eigi at heldr pinu måli eóa tungu.

(Kongespeilet, Christiania 1848, s. 6.)

*) Redan förut hade hans fader Håkan Sverresson (1202–1204)

själf öfversatt legenden om Baarlam och Josafat från latin.

*) EnNARssoN, anf arb. s. 101 hänför till denna tid äfven sagorna

om Erex, Parcival, Valver, Samson den fagre, ehuru de nu kända hand

skrifterna därom säga intet. Dock har EINARssoN möjligen haft tillgång

till sådana, som därom meddelat upplysning, såsom han också själf säger.
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för den utländska literaturen, och under deras tid öfversattes många

verk, dels sagor, dels legender och bibelverk*). Men mest förtjenar

dock att ihågkommas Håkan Magnusson (1299–1319), som jämte

sin gemål Eufemia blef af stor betydelse för nordens literatur. Om

denne konung säges i början af sagan om Blåus och Viktor (ej ut

gifven), att han alét venda mörgum riddara sögum i norrænu or

girzku eÖr franzeisu». På grund häraf har han antagit, att denna

saga under nämde konung blifvit öfversatt, men detta följer ej af

sagans ord, ehuru antagandet ligger nära till hands. Med konung

Håkan Magnusson utslocknade i Norge nästan all literär verk

samhet.

Under en hel konungaätt blef, såsom vi hafva sett, den ut

ländska literaturen gynnad och omhuldad. Det var därför mindre

underligt, om folket följde de höges smak och för de utländska pro

dukterna glömde sina egna, som dock voro de förra så vida öfver

lägsna i värde. Från att vara en hofliteratur öfvergingo sålunda

dessa sagor till folkliteratur, och som sådan uppträder den snart på

Island. Hit inkommo riddarsagorna dels från Norge – så var för

hållandet med de älsta och flesta – dels direkte från originalens

hemland. Den som i synnerhet beflitade sig om den utländska li

teraturen och hennes införande på Island var Jön Halldórsson, bi

skop på Skålholt (1322–1339). Härom lämnar påttr af Jöni bi

skupi Halldórssyni en vigtig upplysning: en hverr mun greina mega

hverr hans (nämde biskops) göÖvili var at gleÖja nærverandis menn

meÖ fåheyrðum dæmisögum, er hann hafði tekið i åtlöndum, bædi með

letrum ok eiginni raun, ok til vitnis par um munum vèr harðla smått ok

litið setja i penna bækling afpvi störa efni, pviat sumir menn å Islandi

samsettu hans fråsagnir sèr til gledi ok öðrum *). Uti Klarus saga keisa

I Blómstervalla saga (utg. af MöBIUs, Lipsiæ MDCCCLV) säges ock, att

hon under denne konung blifvit öfversatt, men detta förklaras af den

lärde utgifvaren s. XIV o. följ. för otillförlitligt.

*) Håkan Håkansson d. y. (död före fadren) öfversatte en helgonro

man (1250–57). Magnus Håkansson (1263 – 1280) lät biskop Brand

Jonsson i Hole öfversätta Alexander Magnus poetiska historia samt kanske

äfven Stjörn (se SToRM, anf. arb. s. 3; EINARssoN, anf. arb. s. 107; KEY

sER, anf. arb. s. 528, 536–539). Under Erik Presthatare (1280–1299)

öfversattes Olif ok Landres – episod ur Karlamagnus sagokretsen – från

engelska af norrmannen Bjarne Erlingsson. Det ursprungliga originalet är

en fransk dikt Doon de la Roche (ej utgifven; se STORM, anf. arb. s.

65,66).

*) Se Biskupa sögur, II. 1. Kaupmannahöfn 1862, s. 223; KEYsER,

anf. arb. s. 468,469,516.
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sonar (delvis tryckt i GISLAsoNs 44 Prøver af Oldn. Sprog og Li

teratur, Kjøb. 1860 s. 433–435) nämnes, att denna saga af Jön

Halldórsson blef funnen (skrifven med latin i Frankrike i den form,

som de kalla ritmos men vi kalla hendingar»"). På Island synes

läsningen af dylika sagor under 15 årh. hafva nått sin största ut

bredning. Atminstone finnas från denna tid de flesta handskrif

terna af riddarsagorna och dessa flere än af de inhemska verken*).

Vi hafva i korthet genomgått den tiderymd, under hvilken den

utländska literaturen invandrade först till Norge och sedan till Is

land. I de flesta fall är det omöjligt att närmare bestämma, från

hvilken tid införandet af hvarje särskild saga härleder sig. En an

nan svårighet möter vid bestämmandet af sättet, på hvilket den

utländska literaturen inkommit i norden, och i hvilket förhållande

de norsk-isländska öfversättningarna stå till originalen. En säker

insigt häruti vinnes endast genom öfversättningens eller bearbet

ningens jämförande med originalen, där dessa finnas i behåll. Ännu

finnes dock för litet material, för att någon öfverblick öfver denna

literaturs betydelse skall kunna erhållas. Det bör därför ej anses

utan sitt intresse, om detta material genom ännu en saga ökas.

Den riddarsaga, som härmed för första gången utgifves, har

blifvit kallad PARTALOPA SAGA, som hon ock kallas i den hs., som

blifvit följd*). Hon stöder sig på ett franskt original, Partonopeus

de Blois af Denis Piramus från början af det 13 århundradet. Af

detta finnas dessutom bearbetningar på flere språk"). Den danska

*) Stället finnes tryckt efter Cod. Holm. perg. 6, 4" uti inledning

till Ivan Lejonriddaren, utg. af LIFFMAN och STEPHENs, Stockh. 1849

(Samlingar utgifna af Svenska Fornskriftsällskapet, band 5) s. CXXXVIII.

Enligt EINARssoN, anf. arb. s. 106, finnes uti Arne-Magnæanska samlin

gen aCodex membranaceus in forma 4, qui continet varias historias exo

ticas, quas a Johanne Halltori Episc. Skalh. dictatas esse testatur». Hvil

ka dessa sagor äro, har jag icke sett uppgifvas.

*) Se Eyrbyggja saga, utg. af G. WIGFUssoN, Leipzig 1864, sid. VIII.

*) ok lykr svo sögv Partalopa s. 45*-". KöLBING kallar henne

Partalopa saga ok Marmorfu.

*) Den franska dikten är utgifven af CRAPELET. 2 vol. Paris 1834.

För fullständighets skull upptagas här de olika bearbetningarne. De äro

följande: Konrads von Würzburg Partonopier und Meliur. Aus dem Nach

lasse von Franz Pfeiffer herausgegeben von KARL BARTscH. Wien, 1871.

– Fragmenter af en medelnederländsk bearbetning, utg. af MAssMAN. Ber

lin 1847, och BoRMANs. Brüssel 1871. – Fragment af en lågtysk bear

betning, utg. af ScHRöDER, Germania XVII s. 191 o. följ. – En spansk

prosaisk berättelse: Historia del esforcat cavaller Partinobles, compte de
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diktens och den isländska sagans ursprung ur ofvan nämda franska

dikt uppmärksammades först af NYERUP.*) Efter honom har KöL

BING anstält en vidtomfattande jämförelse mellan de olika bearbet

ningarna af Partonopeus-sagan *). Beträffande de nordiska bearbet

ningarna har han härvid kommit till det resultat, att den danska

dikten leder sitt ursprung från den isländska sagan, dock icke från

den nu befintliga utan från en äldre, som under Håkan den gamle

blifvit införd till Norge och derifrån i bearbetning öfvergått till Is

land, hvarvid den ursprungliga norska gått förlorad. Vidare anser

Bles; y apres fonch emperador de Constantinobla, Tarragona. – Två

engelska bearbetningar, utgifna för the Roxburghe club 1864 och 1873.

– En dansk dikt från år 1484: Persenober og Konstantianobis, senast

utg. af BRANDT i Romantisk Digtning fra Middelalderen. København,

1869,1870, II. sidd. 35–85.

*) Se NYERUP, Almindelig morskabslæsning i Danmark og Norge igjen

nem Aarhundreder. Kjøbenhavn 1876, s. 145–148. Här meddelas också

början (till Fra Partalopa 1**) och slutet (från ok for Barbarvs 45°) af den is

ländska sagan efter den af mig följda hs., men med en regellös normalisering

och tydliga fel. Sålunda skrifves: sem su konst eck efla 146** för sem sv

list ma efla 1"; radgjøfinn 146** för radgiöfvm 1"; hennur 146** för

hennar 1"; godur 147** för godar 45*"; vora 147** för vera 45**.

*) De arbeten af KöLBING, hvilka behandla denna fråga, äro följande:

Öber die nordischen gestaltungen der Partonopeus-sage. Eine literarhistori

sche abhandlung. Breslau 1873 (Nord. Part. s.). Försedt med åtskilliga

tillägg är detta arbete å nyo tryckt såsom en del af följ. afhandling. –

Uber die verschiedenen Gestaltungen der Partonopeus-Sage uti Germanistische

Studien. Supplement zur Germania. Herausgegeben von KARL BARTsCH.

Zweiter Band. Wien 1875, s. 55-114, 312-316 (Germ. Studien) – Uber

die englischen versionen der Partonopeussage uti Beiträge (se ofvan s. 1,

not. 1) s. 80–91. I de uti dessa afhandlingar meddelade utdrag ur sa

gan (enl. vår handskrift) förekomma följande fel: i Germ. Studien s. 60

hundinum för hvndvnvm 3"; einsaman för einn saman 3**; s. 62 steinn

för stein 19**; Partalopi frændi 19** utelemnas; eða för edr 19**; å

hendi för i hendi 19**; nå för ok na 21**; Urækia bað för Hon bad 21**;

bezta för beztv 22*; sjóvar för siavar 22*; s. 63 inn goðr mann för enn,

godr mann 29**, såsom stället helt säkert bör läsas; skemta för skempta

32" (däremot riktigt skemtu s. 61); einsaman för einn saman 32"; for

vitnari för forvitrari 32**; s. 64 ok erför enn er 41**; pjónaði för pionar 42";

Partalopa hänfört till kastalanum för Partolopi, hänfördt till ok Vrækia 42*;

s. 67 Partalopa pótti för peim potti 15*; (Nord. Part s s. 12) meyar

innar för meyiarinnar 17*; (Nord. Part.s. s. 12) bad för bad 17*; pa skyldi

för skylldv 21**; s. 67 seljum för setivm 36**; eina för ena 37*; Grikk

land för Gricklandi 37*; mæltust för mættvzt 37*; s. 68 i móti för i mot

37**; om hvart annat skrifves burt och brutt, ehuru ordet i hs. skrif

ves b"tt (und. 19*) I Nord. Part. s. s. 7 frægd för frggd 11**; s. 8 fyrr för
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han, att den isländska sagan–jämte den spanska och den ena engel

ska bearbetningen – härstammar ej från den nu bevarade franska dik

ten, utan från en derifrån afvikande, som gått förlorad (se Beiträge

s. 90). Hvad nu särskildt den isländska sagan angår, så äger KöL

BINGs antagande af hennes härstamning från en förlorad norsk all

sannolikhet för sig. Det är bekant, att isländaren vid afskrifvandet

af sagor ej alltid samvetsgrant höll sig till originalet, utan stundom

godtyckligt ändrade och bearbetade. Sådant är fallet med Tristrams

saga ok Isodd, Flóres saga ok Blankiflür, Karlamagnus saga, piðreks

saga m. fl. Detta antagande styrkes för öfrigt däraf, att åtminstone

spår af en äldre Partalopa saga finnas.

Cod. Holm. chart. fol. 46 innehåller nämligen bland annat Partalopa

saga, men uti ett skick, som bär tydliga tecken af i senare tid företagen

bearbetning. Språket är svulstigt och bredt, de förekommande nam

nen äro godtyckligt ändrade, fel och motsägelser förekomma, och sa

gan, ehuru i det hela längre, är i vissa delar förkortad *). Denna

hs. af sagan är således af underordnad vigt med undantag af två

ställen, hvilkas afvikelse från öfriga handskrifter af sagan ej synes

vara utan betydelse. Det ena innehåller de händelser, som i vår

text omtalas 1**–2", och lyder: ok kvadst pann mann kosit hafa

ok eiga skylldu, er best væri at sier giør um alla hlute på, semat

fyrri 19**; drukkin för drvckinn 17**. Dessa fel äro rättade i Germ.

Studien. I Beiträge s. 86 Hon var för hon var ok 1**; hennar för henni

1*. KöLBING (Germ. Studien s. 65, Nord. Part s. s. 11) återgifver nam

net på den i sagan s. 11*" uppträdande britterkonungen med Markvaldr.

I den af oss följda hs skrifves mamnet Markavld 11 *", Markavlld 12**,

Markhavlld 13**, Markhavlldz 24*"; för öfrigt skrifves endast Mrkh., hvil

ket alt efter sin ställning i satsen återgifvits med Markhavlldr, Markhavlldz,

Mark havlld. I tre andra jämförda handskrifter ( Cod. Holm. perg. fol. 7,

chart. qv. 6 och 19) skrifves det Marhaulldrinn, Marhaulldsins o. s. v. I

Cod. Holm. chart. fol. 46 skrifves det Mannhplldur, Mannhplldz o. s. v.

och en gång Markvallds, som dock är understruket, hvarvid Mannhplldz

blifvit satt i kanten. Af dessa former framgår, att namnet af afskrifvarne

uppfattats olika. Att anse Markhavlldr betyda Markvaldr medför den

svårigheten, att h måste antagas för oorganiskt, och av (=ö) stå för va,

hvilket eljest icke förekommer. –Däremot öfvergår stundom ve till ö, t.

ex. svefn-söfn-sömn; se Gisl. Oldn. Form. § 1 18,15.

*) Såsom senare förändringar äro sålunda att räkna: kejsaren i Mik

lagård kallas Emanuel (i st. f. Saragvs 1"); Hlddvir 3" säges vara konung

i Saxland, men strax därefter nämnes han konung i Frakkland; Barbarvs

26*" kallas Barsianus, Parsianus, Barisonius; Gramr 33** kallas Grimr,

Gunnarr, Grimarr.
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karlmenn måttu pryda ok konungligu riki hæfdi att hafva. Pui

næst liet hon sendimenn fara i beirra kónga rike, er i hennar valldi

voru, pui at hon var sva mikil fyrir sier, at fiórir ok tuttugu kon

gar voru i hennar vallde i hennar riki. I på sendiferd vallde hún

hina vistrustu menn ok på menn, er hon trådi best ok henni póttu

mest reyndir i trúleik ok gódvilia. Nu fara peir heimanna einhvor

jumm deigi ok i beirra konga riki, sem at fyrr var fra sagtt. –––

Nu koma pessir sendimenn a Frakland, er Marmorja kongs dottir

hafde sent, at vita, hvor madur at best væri at sier giør i pvi lan

di at riddaraskap edur allari annari atgiørvi. Beim var sagtt, at

einginn var jafnn Partalopa kongs syni um alla hlute. Sidann sneru

beir hann veg, sem at Lødver kongur var. Tók Lødver kongur

peim ok var hinn blidasti, bædi fyrir pui, at hennar riki stöd yfvir

honumm ok hann var hinn meste hofdingi. Kongur spurdi pa marg

ra tidinda; enn beir spgdu, hvorier beir voru. Peir hugdu vandliga

at kongs syne, ok syndist peim hann karla værn ok vel at sieer um

alla på hluti, sem at heir måttu skilia. Såu peir ok, at hann pio

nadi fyrir konginumm ok fyrir herrumm peim, sem at i hollini voru.

Sva potti beim i hugar lund sinni, sem pat mundi allt satt, sem at

peim var sagt fra pessumm unga manni. Sidann foru peir heim til

Mikla gardz og sogdu slikt, sem peir póttust sied hafa af sier hvor

iumm hofdingia ok eirna mest af Lødver Fracka köngi ok Parta

lopa, syni hanns. På voru ok allir sendimenn heim komnir beir,

sem at Marmorja kongss dottir hafdi sendt, ok spgdu allir menn, at

peir mattu aungvann pann mann finna, sem at heim pætti jafnnvel

at sier giør umm alla hluti. Episoden om sändebudens utsändande

saknas, såsom vi finna, i vår text af sagan. Däremot förekommer

den i den danska dikten v. 75–120. Det andra stället innehåller

den i vår text 3"T" förekommande jagten och lyder: Nu er at

seigia frå pui at, Hlødver Frackaköngur for å medal heima å sinu

lande nockurn dag medur miklu lide, pui at hann var veidimadur

mikill, ok fylgde hønum Partalopi, sonur hanns. Nu ber sva at, på

er peir ellta dyrinn, at peir skiliast i sköginum; på så Partalope

hiort eirn mikinn laupa at sier, ok lætur, sem hann villde ertast

vidur hann, enn hann lagdi ør å streing ok villde skióta higrtinn, enn hann

hlióp undann, sva at hann hæfdi eige. Sidann eirer hann efftir ho

numm ok hugdist mundu pa skiota hann, enn hann fordadist sva,

at hann veide hann æige; var hann pó jafnnann honum nær. Nu

hlióp hann til pess eptir honumm i pyckva skóginn, at hann nådi

nå til einskiss manns pess, sem at honumm hafdi heimann fylgtt;

ok var nu einsamann og vissi æigi, hvort hann skylldi snúa. Nu er



VIII Partalopa saga.

hiorturinn horfinn ok huort kvikende utann hestur hanns ok hundar

peir, sem at hann hafdi med sier. Här är det en hjort, som Par

talopi förföljer, i vår text däremot en vildgalt. Afven på detta

ställe öfverensstämmer den danska dikten med sagan i cod. 46. V.

144 står nämligen: ther kam jen hiort løbinde sa saræ o. s. v. Det

återstår nu att se till, hvilken hs. i dessa fall är att anse som ur

sprunligare. Att Marmoria utskickade sändebud för att utse en

henne värdig gemål, återfinnes uti den franska dikten (v. 1351–61,

enl. KöLBING, Germ. Studien s. 69.) och uti de bearbetningar, som

stå den isländska sagan närmast, nämligen den spanska och den

ena engelska (se KöLBING, Beiträge s. 87). I den sistnämda lyder

detta ställe:

Therefore sche sente bothe feer and nere.

Thorghw alle reawmis sche sente hiere sonde

To loke who best myghtte been here pere

And atte the laste a chyilde they fonde

That of vysage was fayir and klere.

Hee was fayir in alle thynge

And swiche dowghtty whit spere and lawnce

And cosyn was to thee riche kynge

That atte that tyme was kyng of frawnce.

Hee was so goodly a creature

That to hym every man yaf voyis

That was seyen in halle and bowre

Over all othere he hadde thee choyis.

He was ryght stif in every stowr

Whit owten bost or other greet noyse

Hee was wyght as in the lylie flowr

His name was Pertinope de bloys.

The Messageris thanne wenten hoom

And tolden the mayden this tidynge

Soo fayr a chyild sawe they never noon

Hee is Eerl of Bloys and cozyn to the kynge*).

Vi se, att Cod. 46 uti denna episod öfverensstämmer ganska

nära med den engelska bearbetningen. Berättelsen om jagten före

kommer i den senare närmast i öfverensstämmelse med Cod. 46.

*) Detta och följande ställen ur den engelska bearbetningen äro an

förda efter en af KöLBING af den sällsynta engelska upplagan tagen af

skrift, hvilken han välvilligt stält till mitt förfogande.
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I v. 101 heter det: soo feer he folwede after that deer; här mot

svaras hjörtr i Cod. 46 af deer. I detta fall kan det dock vara

tvifvel underkastadt, om hjörtr är det i den inländska sagan ur

sprungliga. Ty vända vi oss till Konrads von Würzburg mht, be

arbetning, så är det där fråga om en vildgalt (eberswin v. 347,358,

367). Åfven den franska dikten lämnar samma uppgift (enl. KÖL

BGNG, Germ. Studien s. 78). Den nära öfverensstämmelsen mellan

ofvan nämda engelska version och den isl. sagan i öfrigt gör det

dock troligt, att hjörtr är det ursprungliga, då öfverensstämmelsen

mellan villigöltr och eberswin endast skulle vara tillfällig.*)

Så mycket bör af det anförda vara klart, att den isländska

sagan, sådan den i vår text föreligger, ej befinner sig i sitt ur

sprungliga skick, utan att den innehållit mer och delvis annat, än den

nu gör. I Cod.46 hafva vi återfunnit två ställen, som häntyda därpå.

I den danska dikten, som vi med KÖLBING antaga härleda sig från

den isl. sagan, påträffa vi ännu mer, som bestyrker föregående an

tagande. Här finnas än flere drag, som utan att äga motsvarighet

i den isl. sagan dock äro att anse som ursprungliga. De väsentli

gaste af dessa anföras af KöLBING, Germ. Studien s. 69. Härtill

kunna vi lägga ännu ett. Skeppet, som förde Partalopi till Mikla

gård och i den isl. sagan utan vidare omnämnes, beskrifves utförligt

i den danska dikten; likaså i den engelska.

Jfr dansk. v. 165–172. engelsk. v. 131–134, 142–144.

Skibed, ther jech sawde fraa The sayil to thee mast top sone

thet seyel som ther war uppa gan wynne

war wel beseyled medh guld By thanne hee sawe no man hym

och sat medh dyræ stiene fuld, a bowte.

towen war af silky hin skiæræ Bryght as gold thanne gane hit

och mange vnder mon ther wæræ, brenne.

masten war aff guld hin renæ, Whit stonys that weren riche and

hwn war och sat medh dyræ StOWte. – – –

stienæ. Thee schip was alle gooldly by

goone

As gold a bowte hit gleterede

bryght

And sette whitmanye a riallestone.

Att den danska dikten leder sitt ursprung från Norge, kan man

antaga äfven på grund af en uppgift i den älsta upplagan (af 1560),

*) Emedan jag ej haft tillgång till den spanska bearbetningen, har

jag ej kunnat jämföra denna, ehuru den i denna fråga skulle varit upp

lysande, då den i öfrigt så mycket öfverensstämmer med den isl. sagan.
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i hvilken säges, att författaren var en norrman, Hendrick Christen

sen afødt i Bergen iblant de haarde Steen».!) Det är således tro

ligt, att den äldre norska sagan fans kvar i Norge vid författandet

af den danska dikten. Det enda, som synes strida häremot, är den

uppgift, som i nyss nämda danska upplaga förekommer, att dikten

är öfversatt från atysk oc til danske», men detta är tydligen ett

misstag, som härleder sig från den tid, då dikten första gången

trycktes (1560; således 76 år efter den tid, då den blifvit författad).

Sagan om Partalopi och hans ridderliga äfventyr synes hafva

utgjort ett af isländaren omtyckt ämne. Detta finnes antydt uti

mansöngr*) till två isl. rimur: Hemings rimur:

Partalopi fyrir pella lin

plagaði harm i hjarta sin

och Kappakvæði:

Partalopi fyrir pella nå

pindr var hann i langri prå.*)

Att några särskilda Partalopa-rimur finnas, har jag icke sett upp

gifvas.

Partalopa saga är, så vidt jag vet, bevarad uti fem handskrif

ter, hvilka alla varit tillgängliga vid utgifvandet af sagan. De äro

följande:

1. Cod. A. M. perg. 533, 4:o (= A). Denna hs. innehöll, då

den hitsändes från Köpenhamn, endast Partalopa saga på 15 blad,

men har ursprungligen innehållit flere romanöfversättningar, såsom

Elis saga, Tristrams saga, Flóres saga (enl. KÖLBING, Beiträge, s.

94, Germ. Studien s. 76). Handskriften är skrifven i 15 årh.*)

(enl. JöN SIGURÖssoN i (dansk) Antiqv. Tidskr. 1846–48 s. 117)

med två hvarandra något olika stilar – i det följande kallade I

och II; där detta ej iakttages, menas alltid I. Den ena stilen (II)

upptager dock endast en obetydlig del af sagan: Markavld 11** –

skalt 11** samt ok mvntv 19** – menn 21*.

2. Cod. Holm. perg. 7, fol. (= B), enl. ARvIDssoN, Förteckning

öfver Kongl. Bibl. i Stockholm isl. handskr. Stockh. 1848 s. 11–13.

*) Se BRANDT Rom. Diktning, Il, s. 382; jfr SToRM, Sagnkredsene, s.

167, not.

*) I mansöngr, som bildar inledning till den egentliga rima besjungas

ofta åtskilliga, företrädesvis i romantiska sagor förekommande hjältar, hvar

vid tillika något för dem utmärkande drag nämnes, liksom för att erinra

om en för allmänheten i öfrigt bekant personlighet.

*) Båda dessa ställen äro anförda efter KöLBING, Beiträge s. 154, 157.

*) En annan uppgift finnes hos NYERUP, Morskabslæsniug, där den hän

föres till det 14 århundradet.
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Denna hs är skrifven under 15 årh. i stor, tvåspaltig folio och in

nehåller följande sagor:

1) Remundar saga, bl. 1–6; 7–16b*. I början och efter bl.

6 felas 1 blad. 2) Elis saga, bl. 16b*–26b". Fullständig. 3)

Sigurðar saga turnara, bl. 26b"–27; 28. Efter bl. 27 felas 1 blad.

Af sista bladet äro senare hälften af andra spalten och hela sista

sidan oskrifna. 4) Bevers saga ok frú Josvene, bl. 29–34; 35a.

1 blad i början samt 2 efter bl. 34 felas. 5) KonråÖs saga keisa

rasonar, bl. 35b–40. I blad, innehållande slutet af sagan, felas.

6) Hektors saga, bl. 41–43; 44–47b". Början samt 2 blad efter

bl. 43 felas. 7) Gibbons saga, bl. 47b"–48; 49–50b". Efter

bl. 48 felas 2 blad 8) Blåus saga ok Viktors, bl. 50b*–54b*.

Fullständig. 9) Sigurðar saga fötar ok Asmundar Húnakonungs,

bl. 54b*–56a". Fullständig. 10) Partalopa saga, bl. 56a*–59.

1 blad, innehållande slutet af sagan (från steikarar minir 37"), fe

las. 11) Adonius saga, bl. 60–68. Början, troligen upptagande 8

blad, felas.

3. Cod. Holm. chart. 19, 4:o (=C), enl. ARVIDSsON. Denna hs.

har följande titel: Islendsk sogu bok af fornkóngum og fyrre møn

num, sem a ødrum løndum rykt hafa og å ymsum tymum stiörnad

synum undergiefnum lydum, um peirra hreistiverk og atgiørfi, og

hvad hvor hefur til frama unnid og minningar er vert; so og eirninn

eru hier nockurar historiur og søgur af vorum landz mønnum, sem

hier hafa agiætastir verid ok mørg prekvirki og hreisteverk vnnid

utann landz og innann, froÖleg ad lesa til skiemtunar og dægra

styttingar peim, sem slikar søgur og historiur girmast ad heira, lesa

edur låta lesa, so menn mættu vita, hvad eitt og annad vid hefur

borid a adskilianlegum tymum heimstødunnar sier deilis hier a Nor

durløndum, Norege, Suyariki, Danmørk og Irlandi, sidann hingad

burdinn Christi skrifud af Sigurde Jonssyne adt Sualbarde och upp

byriud pann 9 Januarj Anno 1667 s: J: m: E. h. Den innehåller

följande sagor:

1) Ölåfs saga Tryggvasonar, efter den vidlyftigaste uppteck

ningen (enl. ARVIDssoN). Afslutad 1667 2 Martii. 2) Adonius

saga. 3) Partalopa saga. 4) Finnboga saga ens ramma. Denna si

sta saga synes ursprungligen ej hafva tillhört samlingen, emedan

hon är skrifven med annan stil och på annat papper än titeln och

föregående sagor. Handstilen är dock samtidig.

Denna handskrift är tydligen en trogen afskrift af en membran;

därför tala de ofta använda förkortningarne, hvilka äro de i mem

braner vanliga, samt de till en äldre tid hänvisande former, som

ofta förekomma.
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4. Cod. Holm. chart. 6, 4:o (= D). Denna hs är skrifven med

olika stilar och innehåller följande sagor:

1) Gjafa-Refs saga. 2) Hrólfs saga Gautrekssonar. 3) Legen

der. 4) Hjälmters saga ok Ölvis 5) Bandamanna saga. 6) Ado

nius saga. 7) Bevers saga. 8) Gibbons saga. 9) Partalopa saga.

10) Alafleks saga, skrifven med samma stil som den föregående

och afslutad anno 1663: 30 Januari. 11) Gisla saga Sürssonar.

12) Harðar saga ok Hólmverja. 13) Porsteins saga Vikingssonar.

14) Grettis saga. 15) Måus saga jarls með pætti af Hrólfi Skugga

fifli, Laes pætti ok Vilhjálms pætti. 16) Legender").

5. Cod. Holm. chart. 46. fol. (= E). Denna hs. är skrifven af

Jón Vigfüsson år 1690 och innehåller följande sagor:

1) Ivents saga. 2) Ereks saga. 3) Bevers saga. 4) Fertrams

saga ok Platos. 5) KonråÖs saga keisarasonar. 6) Partalopa saga,

11 kapitel med öfverskrifter. Afviker i flere afseenden från öfriga

handskrifter af sagan; se ofvan s. VI. 7) Blåus saga ok Viktors.

8) Elis saga").

Beträffande de olika handskrifternas af Partalopa saga inbördes

förhållande är att märka, att A och E intaga en från de öfriga af

söndrad ställning, under det att BCD stå hvarandra mycket nära,

hvilket tydligt framgår af de många ställen, i hvilka de gemensamt

afvika från A. Dock kunna de ej antagas vara afskrifna af samma

handskrift, emedan CD på åtskilliga ställen framvisa gemensamma

afvikelser från B, som i dessa fall öfverensstämmer med A*).

Vid utgifvandet af denna saga har till grund för texten blifvit

lagd Cod. A. M. perg. 533, 4:o (A), emedan denna handskrift är

den enda fullständiga membran, som finnes, och den är skrifven med

en vårdad och omsorgsfull rättskrifning, hvarom nedan skall utför

ligare talas. Denna hs. har jämförts med BCD, och de senares af

vikelser hafva upptagits i noter under texten*). Däremot har ej

E på grund af ofvan s. VI angifna orsaker blifvit begagnad vid

utgifvandet.

Vid återgifvandet af handskriften har det varit min afsigt att

återge hennes både skrifsätt och grammatikaliska former så nog

*) Om denna handskrift se för öfrigt ARvIDssoNs Förteckning.

*) Sådana ställen äro t. ex. fann frúinn marmorja CD emot pat fretti

Marmoria AB (s. 2" och not); sem allijtt mundi pat bresta CD emot sem

allt mvndi pat satt AB (s. 2"-" och not).

*) Smärre afvikelser, beroende af olika skrifsätt, hafva ej upptagits.

När flere handskrifter i noterna anföras, är det den förstas skrifsätt, som

blifvit följdt.
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grant som möjligt utan att dock bibehålla alla hennes egendomlighe

ter och oegentligheter. Jag har därför hvarken återgifvit handskrif

ten med paleografisk noggranhet, hvilket har synts mindre nödigt,

emedan det paleografiska värdet af handskrifter af så sen tid som

denna är underordnadt, ej häller har jag företagit någon s. k. nor

malisering i vanlig mening. Detta sista sätt att gå till väga har

synts mig medföra större skada än nytta, emedan genom detta för

faringssätt studiet af språkets historiska utveckling omöjliggöres

eller åtminstone försvåras. Också har i senare tider detta sätt

att behandla handskrifter börjat mer och mer fördömas. Åfven af

handskrifter från så sen tid som i fråga varande hafva texttrogna

upplagor utgifvits eller förordats (t. ex. Bandamanna saga, utg. af

CEDERsCHIöLD, Lund 1874; Hervarar saga ok Heiðreks, utg, af

BUGGE, Christiania 1873 m, fl.; jfr MAURER i Germania N. R. 6 s.239).

De hufvudsakligaste afvikelserna från handskriftens skrifsätt,

hvilka blifvit i texten vidtagna, äro följande:

1. Upplösning af förkortningar och nedflyttning i raden af öf

ver henne skrifna bokstäfver. Härvid har jag så till vida handlat

friare, att den bokstafsform, som användes öfver raden, vid nedflytt

ning uti raden blifvit utbytt mot den där brukliga. Sålunda hafva

t. ex. p", m"ill, syn” blifvit pik, mikill, synazt. Detta har skett för

att ej den likformighet i skrifsätt, som särskildt utmärker denna

handskrift, skulle störas.

2. Stor bokstaf har alltid användts vid nom. propria och efter

punkt, äfven där hs. har liten eller s. k. halfstor.

3. Skiljetecken, som i hs. saknas med undantag af punkt på

några ställen, hafva blifvit insatta i enlighet med svenskans bruk.

4. Olika former af samma bokstaf hafva återgifvits med en enda.

5. Hopskrifna bokstäfver hafva blifvit åtskilda.

6. Uteglömda ord och bokstäfver hafva satts inom (), och

fel hafva blifvit rättade, men detta har alltid angifvits i noterna.*)

Det beteckningssätt, som handskriften använder är följande:

Vokaler.

a betecknar a och å; för det senare skrifves, då det utgör

prepositionen å, stundom åå, aa.

e betecknar e och é; för det senare förekommer äfven ie, dock

vanligen endast i orden mier, pier,sier, hier (jämte mer, per, ser,

*) Efter samma grunder hafva i allmänhet äfven de ställen återgifvits,

som meddelas ur öfriga handskrifter; dock har i noterna det under 2 och

3 omnämda förfaringssättet ej iakttagits.
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her) samt några andra, såsom sied 5", 17*; hielldi 28"; sie 40°.

I ändelser förekommer stundom e för normalt i: heime 1"; manne

1"; meyivnne 17" o. s. v. II har e för e (= a) i melti, som dock

är att betrakta som skriffel och därför i texten ändrats till melti

20" (= mælti). Om ei för e se under ei.

i och t (stundom med utseende af ett slags j med eller utan

aksent, då det står som prep. i och i början af ord) beteckna i och

t (samt j). Aksenten betecknar i hs. ej kvantitetslängd, utan tjenar

att skilja denna bokstaf från närliggande delar af andra (t. ex. m,

n). Emedan skilnaden emellan tecknen är blott grafisk, hafva alla i

texten återgifvits med i i för y förekommer i skilldi 9". Om e

för i se under e.

o betecknar o, ö och 6; det sista dock endast sällan: Hlodvir

24"; no(c)kvt 35" samt i II onguan 19*; nockurra (skrifvet nock a)

20"; hond (skrifvet höd) 20*. Dessutom förekommer o för d öfver

raden vid förkortningar, t. ex. m"g (mörg). I texten har uti I o i

alla dessa fall blifvit ändradt till 6, emedan i Hlodvir och no(c)kvt

o väl är att betrakta som skriffel, och uti m"g o. d. o är skrifvet

med hänsyn till utrymmet. I II, som har ett från I något afvi

kande skrifsätt har o för d (som äfven förekommer) fått kvarstå.

Stundom skrifves o för normalt u: mvno 19"; mundo 20"; myklom

20" o. s. v. Öfvergången från vå till nyisländskt vo") har i denna

hs. blifvit fullständigt genomförd. Sålunda skrifvas svo, vopn, vorv,

kvomv (för svå, våpn, våru, kvámu o. s. v.). Dock står vapn 35",

som möjligen såsom enstaka förekommande är att betrakta som

skriffel. II skrifver saufo 20", som väl är att läsa suafo med ur

sprungligt va (= vå) bibehållet med stöd af analogi med bådum,

gåfum o. d., såsom förhållandet ännu är i isländskan *). I enlighet

med nyisländska bruket har också hm (aldrig utskrifvet) återgifvits

med honum.

ó är tecken: 1) för normalt ö (vid u-omljud); 2) för ø (se WIM

MER, Fornn. Forml. § 13.): höggr 24"; öngvm, dngvan(n), giörr ofta.

Omväxlande med d står ofta av (au). Såsom ö (ö) är också av

(au) framför ng att uppfatta, emedan vid denna tid ännu ej öfver

*) Genom framåtverkande v-omljud af å till 6 och o. Med detta om

ljud kan jämföras nyisl. öfvergång från ve till vö, t ex. verdr–vördr;

kveld-kvöld; kvern kvörn, hverr – hvörr: färö. ve till vö, se HAMMERs

HAIMB, Færø. Sprobl. i Annaler for Nord. Oldk, og Hist. 1854 s. 249:

nyhögt woche wohl af äldre weche, vela. Jfr ock LEFFLER! Om v-omljud

af i, i och ei i de nord spr. i Ups. Univ. Arsskrift 1877, s 44.

*) Se GISLAsoN Oldn. Forml. § 1 18.13 och Forandringer af Qvantitet

i oldn.-isl. i Aarbøger f. Nord. Oldk og Hist 1866 s. 249, 293.
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gången från öng till aung synes hafva fullständigt inträdt*). Här

för tala dngvan(n), dngv, öngvm jämte avngran(n), avngv avngvm

samt röng. En gång förekommer ó för u: riddórvm 9". 0 för au

skrifves i myrkblödir 24".

v (II äfven u) är tecken för u och å (samt v). I texten har

detta skrifsätt blifvit följdt. Om d och o för u se under 6 och o.

y (i hs med en punkt öfver) är tecken för y och y. Om i för

y se under i.

æ (II e, und. melti, se under e) är tecken för æ och æ. Om

æ's öfvergång till æ se VIGFUssoN, Eyrb. saga s. XLVIII.

ei förekommer dels som gammal diftong dels som i nyare tid

inträdd förändring af e och é: 1) framför ng, uti denna hs. full

ständigt genomförd: leingi 3"; feingi 3"; streingleika 5"; geingr 23"

o. s. v. Formerna ggr, ggv hafva därför blifvit upplösta till geingr,

geingv. Denna ljudlag har tidigt börjat göra sig gällande. Redan

i Jómsvik. saga (utg. af CEDERSCHöLD, Lund 1874, efter en hs.

från 1300) förekomma ofta sådana former som geingr, eingi, feingin,

Eingland m. fl. VIGFUssoN, Eyrb. saga s. XLII anför äfven från

1300 leingi. I eingi, äldre engi, är således ei icke ursprungligt;

2) framför nk: skeinkti42". – I feigin 12", 38" är i framför gi

tecken till ett mjukare uttal af g (jfr WIMMER, Fornn. Forml. §5, 1).

ey (i hs. med prick öfver y) användes såsom i normal rätt

skrifning.

av (au) betecknar: 1) diftong; 2) 6 och ø; se under d.

Konsonanter.

b, h, l, n, p, p, v (som kons.; II äfven u), v användas så

som i normal skrift.

c, k, g, ch. Af dessa är k vanligast, och de öfrigas använd

ning låter bestämma sig enligt vissa regler. c användes i förbin

delsen ck (vanligare än kk) samt öfver raden vid förkortningar. I

det senare fallet har c återgifvits med k och ck, hvadan m", m"ill,

g" hafva blifvit mik, mikill, geck o. s. v. Dessutom användes c i

några latinska ord: cristallvs 7", crisolitvs 7", crisoprasvs 7*, amec

tistvs 7*, creatyr 29". 2stäntinopile har återgifvits med Constanti

nopilem 40 såsom en helt och hållet latinsk form. q och chan

vändas i några utländska ord: Eqvitaniam 45"; patriarchinn 45°;

erchibiskvpar 45"T*. Enstaka står qvezt (skrifvet qv") 17*. k står

*) Redan omkr. 1300 förekommer dock laung (för löng enl. G. WIGFUs

soN, Eyrbyggja saga, s. XLII.
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för g framför t i lystilikt 3"; vndarlikt 4", 18", 39"; I fylkismeyiar

30" är troligen k skriffel för g. Om g för k se under g.

d användes alltid äfven där den normala rättskrifningen fordrar

ð. Detta skrifsätt, såsom utmärkande för handskrifter af yngre tid"),

har i texten bibehållits. I Ö, då det förekommer, utmärker tvär

strecket endast förkortningstecken; t. ex. i lÖ = land. d användes

omväxlande med t uti ändelser (normal. -at,–it,-ut). Härvid gäller

den regeln, att ändelsen har t, då stammens slut innehåller ett d,

med däremot d, då det innehåller ett t eller p. Sålunda skrifvas

alltid kvelldit, landit, ridit, bodit, biodit, men setid, litid, leitad,

vatnid, skaptid, pid o. s. v. Efter denna regel skrifvas också al

tiölldvt 6" (nom. sing. fem.; part. dock tidlldvd 7") och hvndrvt 5*,

6", 8*. I öfrigt omväxla d och t, utan att någon bestämd regel

kan uppställas. Dock användes vanligen t öfver raden vid förkort

ningar, d däremot uti raden. d har genom falsk härledning inkom

mit i ordlofi 9" (jfr i äldre svensk skrift förekommande ordsak).

f användes för v i atgerfi 2", 26"; bavlfadr 34"; hæferskv 35,

36° (däremot hæverskv 35"). Detta sker äfven stundom i vers vid

assonans, t. ex. ofra ek svå, til safar (Ulfr Uggason i Edda Snorra

Sturlusonar. PoRLEIFR JöNSSON gaf üt. Kaupmannahöfn 1875,

s. 157). Om m och p för f se under m och p.

g. Försvagning af k till g förekommer sällan; i I endast midg

18"; i II mig 20*; midg 20". Att denna ljudlag redan länge

sökt att göra sig gällande, ses däraf, att i Jómsvik. saga fr. 1300

sådana former som midg, mig ofta förekomma. g utelemnas fram

för n i noga 9*; nogr 24"; ny(II) 21° (jfr GISLAsoN Oldn. Forml.

§ 81). Samma ljudlag finnes ock i färöiskan. Jfr ock sv. nog och

gny. Om k för g se under k.

i, i (stundom i ords början med utseende af ett slags j) som

kons. tecken för j; hafva i texten återgifvits med i.

m omvexlar med f uti iam (i sammansättningar af iamn –

iafn): iamrikr 18"; jamgott 20", 22"; iamhaduligann 27"; iammdr

gvm 39 "-"; (däremot iafngodr 1"; jafnvel 8", iafnadvligann 21*

m. fl.). Denna öfvergång från f till m förekommer tidigt i fornn.-isl.

*) Detta skrifsätt började redan i midten af 14 årh. och fortfor ända

till 1770. Dess orsak torde vara att söka i en mindre noggrann uppfatt

ning af skilnaden mellan d och ð, utan att dock, såsom i öfriga nord.

språk skedde, det förra kunde uttränga det senare. I västra Island höres

numer Ö endast efter vokal; se VIGFUssoN, Eyrb. saga, s. XXXVIII, XL.

Äfven i färöiskan har ö öfvergått till d, där det ej på annat sätt för

vunnit; se HAMMERSHAIMB, Færø. Sprogl. s. 243, 251.
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Redan i Homil. B. (utg. af WIsEN) förekomma iamt 4", iam- 9*,

hamn (=hömn–höfn) 139°, suemne 151" o. s. v. Elis saga (i Cod.

Ups. de la Gard. 4–7, norsk hs. fr. 13 årh.) har ofta mn för fn

(t. o. m. det förra oftare än det senare). mn för fn förekommer

äfven i vers, t. ex. ramn pioôtradar glamma (Leiðarvisan). Se för

öfrigt GISLAsoN, Oldn. Forml. § 110 2).

p står för f uti huspreyian 35". Däremot skrifves husfreyia 38"

(samt hustrv 38"). Om öfvergången från f till p i detta och andra

ord se CLEASBY-VIGFUssoN, Dictionary, under ordet htisfreyia samt

RYDavIST, Svenska språkets lagar, 4, s. 238. Inskjutet mellan m

och t förekommer p uti skemptan 9*, 10"; skempta 10*, 31", 32",

skemptv 11". Jfr fsv. hæmpta, skempta, lat. sumptus, promptus.

Flere exempel ur isl. kunna ses hos GisLAsoN, Um frumparta ts

lenzkrar tungu i fornöld, Kaupmannahöfn, 1846, s. 99. Däremot

skrifvas utan p skemtanar 3", skemtan 5", skemta 38".

r. rl assimileras stundom till ll: iallz 13", 31*, 37", ialla 25",

34", iallar 28", palliment 29", kall 33". Denna assimilation före

kommer äfven i vers, t. ex. uggum allitt Svia köllum (PJóDóLFR

óR HviN1 i Heimskringla, Saga Magnus hins góda, kap. 34). Om för

hållandet i svenskan se LEFFLER, Om konsonantljuden i de sv.

allmogemålen, Upsala 1872 s. 68–69. Utan assimilation skrifvas

iarl 13", idrlvm 28" m. fl. 16' skrifves riddarannir, hvarmed kan

jämföras färö. akrannir, bekkinnir (för akrarnir, bekkirnir) o. s. v.

(se HAMMERSHAIMB, Færø. Sprogl. s. 245, 290). r utelämnas fram

för st i fyst 1*, 32", fystv 17", fysta 39" (därjämte äfven fyrst 41").

Detta skrifsätt, som grundar sig på ett vårdslösare uttal, förekom

mer tidigt, t.ex. i Elis saga: i fystinni, och äfven utivers, t.ex. æstrenn

pik tekr pysta (= pyrsta), Njåla, (Kaupmh. 1875) kap. 30. I senare isl.

handskrifter förekomma sådana former som vest för verst. I nyisl. utta

let är fyst vanligare än fyrst (se GisLAsoN, Oldn. Forml. $ 114). Åfven i

fsv. förekomma fysti, fystu (Gotl. lagen 23 pr; 32), och i nuvarande

gotländskan är det enligt SÄvE (Gutn. Urkunder, Stockh. 1859, s.

XXIX) en vanlig ljudlag, att r mellan kort vokal ock två därpå följande

konsonanter, af hvilka den första väl alltid är s, »försvinner eller med dem

sammanflyter»; t. ex. bust för burst, stöst för störst, musk för mursk

o.s.v. Samma lag gäller ock färöiskan, t. ex. vestur för verstur, vesna

för versna (af verri), tystur för tyrstur (se HAMMERSHAIMB, Færø.

Sprogl. s. 252). Stundom står r för ur: dnnr (skrifvet dn r) 5",6",

11", 17", 31". I dessa fall har ett v tillagts inom (), födr 20", favdr

45", jfr WIMMER, Fornn. Forml. § 61, anm. Om r i ändelser se

medan under tecknet *.



XVIII Partalopa saga.

s och i, som användas utan åtskilnad, hafva åtgifvits med s.

Om allkyns 5* grundar sig på ett vårdslösare uttal eller är felskrif

vet för allzkyns (allskyns) är svårt att afgöra. Om 2 för s se under z.

t. Om vacklan mellan t och d se under d.

th (för t eller d = Ö) användes i II på några ställen, men är

väl att betrakta som skriffel, hvarföre h i texten aflägsnats: ath at

hallda 11", ath halda 16". I förra fallet är ath öfverflödigt, i det

senare är det helt visst framkalladt af det följande h. Dessutom

förekommer ath fara 11". -

z användes: 1) för ett af t uppkommet s: veiztv (= veizt pu)

8", 42"; 2) för ts; veizla 45", veizlv 45", veidzlv 45" (med dz för

z, såsom idradz 20* för idraz eller rättare idrazst enl. 4) samt sadzt

för sazt 5"), alltid beztr, bezti o. s. v.; 3) för tz och dz: setz 8';

skilizt 29"; kvezt 11", (skrifvet k") o.s.v.; 4) i förbindelsen 2t (stun

dom zst) såsom tecken för passiv- eller reflexivformen och super

lativen. Detta synes vara det egentliga beteckningssättet för dessa

former; men därjämte förekommer ofta i hs. 2 för zt, dock endast

öfver raden såsom förkortningstecken för -azt,–izt,-uzt. I dessa fall

har z i texten återgifvits med zt (i II zst), hvadan sålunda pott",

synd", skild blifvit pottiet, syndizt, skildvzt o. s. v. zst skrifves i

agætvzstvm 7" samt i II alltid: skillduzst 19", hugdizst 20", fegr

zsta 20" o. s. v. st skrifves i de ofta förekommande næst och mest;

5) för s efter ll, (d), nn, (n), t samt d med föregående l, n, r.

Exempel: efter ll: allz, illz ofta; trav(l)lzlig 20*", travllzskap 35*;

(d: nyfæd2 25°); nn: mannz (skrifvet m") 34", 42", 43"; (n: Franz,

franzeis); t: spiotz 15", tvrnimentz 35", parlamentz 36° (eller: tvr

nimenz, parlamenz enl. 3); skrifvas t*nimz, pºlamz); ld: Markhavlldz

24";nd: landz 31", Fraklandz 2*, Bretlandz 45; rd: Miklagardz 2**

bordz 41** o. s. v.

Förkortningstecken och förteckningar användas i stort antal. De

vanligast förekommande äro följande:

Tecknet " öfver raden användes: 1) för er: i herbergi 4", sverd

37" o. s. v.; 2) för normalt ér (èr), handskriftens er: i ser, her, her

(omväxlande med sier, pier, hier) o.s.v.; 3) för err: i hverr 1",

herr II", ferr 18 o.s.v.; 4) för eir: endast i heir 19*", 20*; 5) för ær: en

dast veri 11"; 6) för r; så alltid i konjer, erkibiskop 19 o.s.v.; 7)

för iri ändelser. Ehuru i handskrifter från denna tid –ir och -er (liksom

i och e, u och o) utan bestämd regel omväxla, så är dock i denna hs. –ir

att anse för den gällande ändelsen, emedan den, då den utskrifves,

alltid är –ir (på omkring 20 ställen). Tecknet " har därför i detta

fall blifvit i texten återgifvet med ir; 8) uti formerna g'a, g'di o. s.
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v. Dessa hafva blifvit återgifna med gera, gerdi o. s. v. Dock tor

de det kunna sättas i fråga, om ej tecknet i detta fall bort återgif

vas med idr, och det således bort skrifvas gidra, gidrdi. Därför tala

sådana former som gidrr 6*, giör 7" (adj.); giörr 42", (komp, skrif

vet gi); gidrla 9°; giör 36° (imperat., skrifvet gi). Dock inskränka

sig formerna med id till de ofvan uppräknade, och något gidra o. s.

v. kan ej i sagan uppvisas. Att som MAURER vill (Germania N. R.

6 s. 238) skrifva giera, är ej nödvändigt, emedan gie, kie (gje, kje)

vid denna tid åtminstone ej i skrift synas vara absolut gällande; ty

ännu förekomma gegnum, kemr, kenna o. d. För öfrigt kan gidra

lika väl vara uppkommet af äldre giora, runspr. kiara som af gøra

genom g's uppmjukning till gj.

Tecknet * öfver raden användes: 1) för ur, där den normala rätt

skrifningen har ur: i spvrdi 8"; födvr 8" o. s. v.; 2) för urr: i

ndckvrr 11", 14" o. s. v.; 3) i ändelser efter annan konsonant än

r. Ehuru redan vid tiden för denna handskrifts nedskrifvande öf

vergången från -r till nyisl. -ur börjat göra sig gällande"), har jag

ansett mig böra i detta fall återgifva * med -r, emedan dels -ur (för

-r) i hs. aldrig finnes utskrifvet, dels ofta -r bibehålles. Sålunda

skrifvas om hvarandra fagr och fag", edr och ed", adr och ad", helldr

och helld", ockr och ock" o. s. v. I II skrifves för ur (och urr),

men * och r i öfriga fall såsom i I. Om r för ur ss under r.

Tecknet T öfver raden (vanligen öfver vokal, men stundom äf

ven öfver konsonant) betecknar: 1) oftast enkelt m eller n: i vm,

sem, mvndi, nafn m. fl., 2) mm och nn; i einginn 3*, daginn 3",

skavmm 23° m. fl. I enlighet med detta sista fall hafva e och en

återgifvits med enn, vare sig ordet är konjunktion eller adverb.

Någon skilnad mellan dessa har också ej i hs. iakttagits. En (så

skrifvet) förekommer endast 19* (i II). I starka adj. ack. mask. nyttjar

hs. omväxlande –an och –a. Det förra har återgifvits med -ann,

det senare, måhända mindre konsekvent, med –an. Vid denna tid

synes nämligen denna form hafva börjat uttalas med dubbelt n, så

som fallet är i nyisl., enl. GISLAsoN, Oldn. Forml. § 92, 2). Subst.

och adv. på -an skrifvas –an och –a. För öfrigt användes detta tec

ken äfven för att ange större förkortningar; t. ex. i prettvm (skrifvet

ptte ) 2", 9"; kominn och komin (skrifna kom), ganga (skrifvet gga)

0. S. W.

*) Enligt JöN poRKELssoN, Um r och ur i niðrlagi orða og orðstofna

i islenzku, Reykjavík 1863 (skolprogram), visade sig ur redan före 1300,

i visor fr. början och midten af 14 årh., men blef allmänt först efter mid

tem af 16 årh,
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Tecknet 9 användes: 1) för u: i Saragvs 1", hvs 9", Barbarrs

26" o. s. v.; 2) för uss: i matlavss 23", drycklavss 23", meginlavss

24*.

Tecknet " öfver raden betyder vanligen ra. Stundom står det

dock för andra förkortniugar; t. ex. i segia (skrifvet seg"), borgina

(skrifvet bg") m. fl. I II användes i stället det i andra handskrif

ter vanliga " öfver raden.

* öfver raden betyder: 1) ar: så vanligen; 2) arr: i varr 12",

ydarr fadir 32 m. fl.

En vokal öfver raden betecknar vanligen denna vokal föregången

af en kons.; t. ex. i betri (skrifvet bet) 2", pvi (skrifvet p") ofta,

fremstr (skrifvet fmst") 1", brvtt (skrifvet bºtt) ofta m. fl. Stun

dom måste kons. suppleras efter vokalen; t. ex. i hird 31"; (skrif

vet h"d; däremot hrid på samma sätt skrifvet, 5"); hvort (skrif

vet hv"t) m. fl.

e. har återgifvits med edr, som förekommer 1", 2", 19". Dock

skrifves äfven eda 2", 21".

f" har återgifvits med fyrir på grund af fyrir 19**.

v" har återgifvits med vorv (aldrig utskrifvet), emedan vå i hs.

regelbundet öfvergått till vo (und. se s. XIV), och ändelsen för 3 pl.

pret. ind. på de flesta ställen är u. CEDERsCHÖLD (Jömsvik. saga,

s. X) upplöser det till voro, emedan han anser, att o tillhör båda

stafvelserna. Detta gäller ej denna handskrift.

s" har återgifvits med svo , som finnes utskrifvet l', 4", 24".

e" har återgifvits med eigis(aldrig utskrifvet). Det skulle dock

äfven kunna betyda ecki, som stundom förekommer. I andra hand

skrifter skiljes mellan e = eigi och e"i = ecki. ei förekommer i II

II", 20", 21".

hrar, pra, fri hafva återgifvits med peirrar, beirra, heirri i en

lighet med nyisl. uttalet (se GISLAsoN, Oldn. Forml. § 98) och

handskriftens böjelse i öfrigt för dubbla konsonanter. Andra skrifva

heirar o. s. v.

mli, mlt hafva återgifvits med mælti, mælt på grund af melti 20

"". BUGGE (Hervarar saga efter den med denna hs. samtidiga

cod. reg, 2845 qv.) skrifver mællti, mællt.

kr kgr, kgs o. s. v. hafva återgifvits med kongr, kongs o. s. v.,

emedan vid denna tid kongr helt visst fullkomligt utträngt det äl

dre konungr. I hs. finnes ordet aldrig utskrifvet; men uti B läses

en gång kongi (motsv. textens s. 22"). Redan under 14 årh. träf

fas den sammandragna formen, såsom uti Frissbók och rimur (se

GisLAsoN, Um frumparta s. 7, och CLEAsBY-VIGFUssoN, Dictio
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nary, under ordet konungr). Anmärkas bör, att det nyisl. konungr,

som förekommer jämte kóngr, är en i nyare tid återupptagen form.

së och s hafva återgifvits det förra med svaradi, svórvdv, det

senare med sagdi.

mdi och mdv hafva återgifvits med mvndi och mvndv. I sing.

får således samanhanget utvisa, om mvndi är ind. eller konj. I all

mänhet är det omöjligt att bestämdt afgöra, hvilket modus är me

nadt, emedan äfven i de fall, då det vanliga språkbruket fordrar

konj, mvndi stundom står i ind.; så sem peir mvndv fair 39° och

B sem i pessi haull mundu sitia mega (motsv. textens s. 5", där

för mundu står mvndi). Om sem med konj. se LUND, Oldn. Ord

föjningslære, Kjøb. 1862, § 120. Orsaken till denna vacklan torde

ligga uti själfva betydelsen af något tänkt eller antaget, som i detta

verb ligger innesluten.

Hvad denna handskrifts språkliga ställning beträffar, så är att

märka, att språket ännu är tämligen rent och oförändradt. De

hufvudsakligaste afvikelserna träffa, såsom vi hafva sett, ljudläran

och hafva blifvit behandlade i sammanhang med redogörelsen för

handskriftens skrifsätt. För de återstående samt för åtskilliga o

vanligare språkföreteelser må i korthet redogöras.

I verbalböjningen har den förändring inträdt, att 1 pers pres.

och pret. stundom har samma ändelse som 3 pers. Vi påträffa så

lunda jämte hvarandra ek em och ek er, ek heiti och ek heitir, ek

mega och ek fair, ek mvnda och ek mvndi o. s. v.

I en egendomlig användning förekommer pron. pers. uti hann

Partalopi 26"T*, hann Partalopa 30**, hans Partalopa 31",

hvarest hann lika väl kunde vara borta. Dylika sammanställnin

gar förekomma här och där i den isl. literaturen; t. ex. er petta

hann Skallagrimr? Egils saga (utg. af PoRKELssoN, Reykjavik 1856)

s. 49; hann ofeigr, Bandamanna saga (utg. af CEDERsCHöLD, Lund

1874) s. 12"; hleyprå hann hórkel, Njåla, Kap. 76; undir hann pór

odd, Eyrbyggja saga (utg. af VIGFUssoN) s. 119. Ur nyisl. kan

anföras: pað var meya undur frið og eptir myndin hennar móður

sinnar, pjóðsögur og Æfintyri (samlade af ARNAsoN) 2, s. 416.

En annan egendomlighet är användningen af genitiven af pron.

pers i st. f. pron poss i braugd yckar födr pins (i st. f. braugd yckur

födr pins; se LUND, Oldn. Ordföjningsl. §68). På detta bruk har KöL

BING (Riddarasögur, Strassburg, 1872, s. LII, LIII) fästat uppmärksam

heten, men det har afhonom utsträckts äfven till sådana fall som ydarr

fadir (ihs skrifvetydr fadir), där vi ansett r böra återgifvas med -arr

(se ofvan sid. xx). I allmänhet torde denna användning af gen. af
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pron. pers. i st. f. pron. poss. vara sällsynt i den äldre literaturen.

Följande exempel må anföras: astrap mikit ydvar systra, Fäfnis

mål 35 (enl. BUGGEs uppl.; GRUNDTvIG läser ykkar); hat mun

på vera yðar råð, Eyrbyggja saga (VIGFUssoNs uppl.) s. 72;

vér landsmenn höfum talat nökkut (mål) yðar, Eyrb. s. s. 121; vår

eru vånir - - brædra, Njåla, kap. 40, visan. Dessa exempel äro

visserligen få och delvis osäkra, såsom förekommande i normalise

rade upplagor, men det synes dock vara säkert, att vi hafva att

söka denna företeelse ganska tidigt. Under 16 och 17 årh. blifva

exemplen talrikare och i nyisl. äro pron. poss okkar, ykkar, yôvar

nu på väg att alldeles utträngas af gen. af pron. pers. okkar, ykkar

yðar. Se härom Friðriksson, Islenzk målmyndalysing, Kaupmh. 1861,

s. 43. Samma förhållande råder äfven i färöiskan, enl. HAMMERS

HAIMB, Færø. sprogl. s. 303.

Slutligen förtjenar att anmärkas uttrycket pat veit menn 38",

där man hade väntat pat vitu menn. WIMMER (Navneordenes böj

ning i aldre dansk, Køb. 1868, s. 86,87) sammanställer dessa ut

tryck med den i de forndanska lagarne framträdande egendomlighe

ten, att mæn stundom förbindes med ett verb i sing., under det att

man (kollektivt) förbindes med ett verb i plur. En förväxling af

mæn och man har således här inträdt. Det isl. bat veit menn bör

dock häldre sammanställas med de i synnerhet i romantiska sagor

förekommande uttrycken pat veit trå min, dröttinn, höfuð mitt, guð

(alla dessa ur Elis saga, enl. cod. 4–7 de la Gard. Ups.) o. d.,

hvilka alla, liksom äfven hat veit menn, innebära en försäkran, en

bekräftelse, en ed. Uti dessa ofta återkommande och helt visst ur

talspråket hämtade uttryck blef pat veit den stående inledningen,

och det logiska sammanhanget mellan subjekt och predikat upphörde

att vara lefvande. Beträffande betydelsen af menn, kan jämföras

RYDQvISTs Sv. språkets lagar, 2, s. 170, där uti de i dagligt tal

förekommande uttrycken jo jo män, nä nä män o. d., män förmo

das äga betydelsen: helige män, helgon.

Det återstår mig att till Herr Doktor Eugen Kölbing i Breslau,

som vid detta arbete med utomordentlig välvilja meddelat mig råd

och upplysningar, samt till Öfverbibliotekarien vid Köpenhamns univ.

bibliotek, Professor P. G. Thorsen, Kungl. Bibliotekarien Dr G. E.

Klemming och Bibliotekarien vid härvarande univ. bibliotek Dr C.

G. Styffe, genom hvilkas beredvillighet jag här fått begagna hand

skrifterna, uttrycka min stora tacksamhet.



*

I a Svo er sagt, at fyrir Mykla gardi red sa keisari, er Saragvs

het; hans dottir het Marmoria, er allra kvenna var vænst peir

ra, er i pann tima vorv i heime. Hon var ok svo godr

klerkr, at eingi fekzt henni iafngodr i öllv Griklandi. Hon

kvnni svo vel stiórnv bok, at hon matti pvi til leidar koma, 5

sem sv list ma efla; ok sem hon var xv. vetra gömvl, pa

andadizt fadir hennar; enn hon var pa meykongryfir öllv ri

kinv; enn af pvi at radgiöfvm hennar potti at henni litil ri

kis stiorn, pa redvpeir henni at giptaztpeim manne, er fremstr

væri vm alla hlvti, sem hennar tign sæmdi. Vorv peir ok mar- 10

gir kongar och konga synir, er agætir vorv i hennar riki, at

hverr vænti sier, at hon mvndivilia eiga; enn hon villdi avng

vann peirra, pviat hon villdi pann eiga, er fremstr væri fyst

at riddaraskap ok sidan at dllvm ödrvm atgerdvm, hvorter hann

væri kongs son edr annar(r) madr. Hon var ok svorik, at 15

henni pionvdv iiij. kongar ok xx. Stod hennar riki nordr

allt til Saxelfar.

Fra Partalopa.

Pann tima red fyrir Fraklandisa kongr, er Hlódvir het; hann

2. vænst] friduzt BCD. 3. heime]heiminum BCD. 5. bvi]

aullu pvi BCD. 6. ma] ma mest BCD. .xv.] sextan B; xv1

CD. 7. enn] saknas i BCD; det följande hon utplånadt i B;

hon CD. 8. radgiófvm hennar] hennar raadgiofum BCD. 9. er]

sem CD. fremstr] framazt BCD; jfr Lund, Oldn. Ordföjningsl.

s. 5. 10. sem] so sem BCD. sæmdi] samdi B; sómdi CD.

11. at] er BCD. 12. eiga] sik til mannz taka BC; dock sik i

B otydligt; sig till kongs taka D. 12-13. avngvann] eingan B.

13. fremstr]framazt BCD. fyst] fyrst BD; f"st C. 14. Ödrvm]

saknas i D. atgerdvm] atgiordvm BC: adgiøruum D. 16-17.

Stod – Saxelfar] so langt stod hennar riki ok allt nordr til sax

elfar BCD. 18. Fra Partalopa] med rödt; saknas i öfriga hss.;

Cap. 2 CD. 19. bann] benna B; bennan CD.

O. Klockhoff, Partalopa saga. 1



Partalopa saga.

I b

var mikill hófdingi; hann atti son, er Partalopi het. Hann var

pa.xv. vetra gamall, enn gamall var hann at viti, svo at ein

gi stodzt honvm i Franz, svo ok at allri atgerfi, svo at vexti

ok asynd. Eingi var ok betri klerkr i Franz enn hann; litil

latr var hann ok vinsæll. Pat fretti Marmoria, at hann var

fremstr allra peirra, er hon hafdi sed eda heyrt edr spvrt til

i sinv riki. Pa tok hon pat til rads, at hon for med lærdoms

prettvm ok velvm stiórnv bokar til Fraklandz ok kom svo i

kongs hóllina, at eingi madr sa hana, enn hon sa alla menn.

Hon hvgdi pa vandliga at Partalopa ok syndizt henni, sem allt

mvndipat satt, sem vel var fra honvm sagt, ok kom hennipat

i hvg, at hon matti slikann mann eignazt, po at eigi vissi hen

nar radgiafar. Treystir hon ok svo vel sinvm klerkdomi, at|

hon matti hann lata fara, hvert er hon villdi; enn pvi gerdi

hon petta, at hon villdi öngvann mann lata vera sier rikara,

ef hon mætti rada, ok sa hon pat, sem var, at sa mvndikei

sari verda yfir allri Grecia, er hennar feingi, ok sa mvndi

rikari verda enn hon; ok potti hennipat mikil minkan at heita

sidan keis(ara)in(n)a par, er adr het hon meykongryfir Parta

lopa ok mórgvm ödrvm hófdingivm. Sidan for hon aptr till Mikla

gardz ok gerdi sier pati hvg, at hon skylldileyniliga med pessv

mali fara ok fa hann po allt ateinv. Hon red nv riki sinv vel ok

2. gamall var hann] ho var hann elldri BCD. at viti] här

efter i D og atgiøruum. 3. svo ok at allri atgerfi] so ok at

aullum atgiordum BC: ad øllum ibrottum D 3-4. svo at vexti

ok asynd] so ok at vexti ok asyn B; äfven CD, utom att för

asyn står asia. 4. i Franz enn hamn] enn hann i Franzs BC;

enn hann saknas i D. 5. fretti Marmoria] fann frúinn mar

morja CD. 6. allra beirra] af ollum beim CD. 6-7. heyrt

– riki] spurt af ok i woru hennar riki BCD. 8. prettvm ok ve

lvm] list B; list og CD. 9. höllina] hallina B; jfr G. Vigfus

son, Eyrbyggja saga s. XXXVII; Gislason, Um frumparta s. 21.

10-1 1. sem allt mvndi bat satt] sem allijtt mundi pat bresta CD.

1 l. sem vel var fra honvm] sem fra honum var CD. 12. sli

kann] bo slikann BC; bå slikann D. bo at] at BCD. 13.

Treystir] treysti BCD. klerkdomi] klerkdom B. 14. gerdi]

giordi B. 15. Öngvann]engan B. 16. mætti] matti BC. 17.

verda] vera B. 19. keis(ara)in(n)a] A har kei sina (i slutet af

den ena raden ok början af den följande); keisarinna B: keisara

inna CD. er adr het] adr var hon BCD. 20. höfdingivm]

londum og hofdingium CD. 21. gerdi sier pat] hugdi bat ser

B; hugdi sier hat C; peinktipat sier D.

10

15

20
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2a

sæmiliga oklet svo fyrirvinvm sinvm, att hon villdióngvm manni

giptaztpeim er parvissihon deili åå, pviateinginn var parsa svo

reyndr at riddaraskap, at svo væri yfir ödrvm riddvrvm, sem

hon var yfir öllvm ivngfrvm. Petta potti dllvm satt, er hon sagdi

her vm.

Nv er frapvi at segia, (at) Hlodvir, kongr i Franz, heftr pat

einn morgin til skemtanar at fara vt a skog ok veida dyr. Einn

tima, er hann reid vt, fylgdi honvm Partalopi, son hans, ok er

peir elltv dyr, skildvzt peir i skoginvm, pviat Partalopi sa

hlavpa fyrir hvndvnvm einn mikinn villigóllt. Hann reid eptir

honvm allan daginn, pviat hann hvgdizt pa ok pa mvndv sla

hann. Svo kom vm sidir, at hann vard einn saman staddr i

peim mikla skogi; pa hvarf ok gólltrinn; pa var ecki kvikendi

hia honvm nema hestr hans ok hvndr Petta potti honvm svo

mikit vndr, er honvm for svo, at hann vissi eigi, hvort hann

var a Fraklandi edr ddrv landi. Sidan reid hann pangat, sem

honvm potti von bygdar, ok er hann hafdi leingi ridit, kom

hann vm sidir a sægnipv eina; par var storliga fagrt at

sitia ok lystilikt; hann hliop par af hesti sinvm ok sa a hafit

vt ok ætladi par at sitia til pess er hann feingi nöckv

ra vitran af peirri villv, er yfir hann var komin; ok er

hann hafdi litla stvnd par verid, pa sa hann, hvar er for skip

vtan af hafinv ok stefndi par at, er hann sat fyrir; ok er pat

2. har vissi hon deili åå] ba vissi hon skil aa B; hon ha vissi

skil a CD. 2-3. bar sa svo reyndr] sa er so væri reyndr BC:

äfven D, utom att för er står ad. 4. ivngfrvm] jómfrum D.

petta] had C; peim D sagdi] taladi BCD 5 her vm] här

efter står i A cap, med rödt; det följande Nv med stor, brun ini

tial; Cap. 3 CD 6. at] så BCD. 7. einn morgin] iafnan

BCD vt] saknas i BCD 7-8. Einn tima] ok einn tima

BCD. 8. reid]ridr BC 9. dyr] dyrin BCD. 10. villigóllt]

så BC; A har felaktigt villtigóllt; villugøllt D. reid] ridr nu

BCD. 1 1. daginn] dag BCD. 13. var] vard C. 14. hestr

hans ok hvndr] hestr [hestr] ok hundar B; hestur hans og hun

dar, CD. Det plurala hundar synes vara det rätta, ehuru det fö

rekommer endast tre gånger i A – här ofvan och två gånger i

det följande –; i öfriga hss. är plur. det regelbundna, ehuru äf

ven i dessa sing. någon gång förekommer. 15. honvm] hann

BCD. at] bviat B; pui CD. 16. reid] bar CD. 18. sæ

gnipv eina]sægnijpu nockra CD. 18-19. at sitia ok lystilikt] ok ly

stiligt at sitia BD; ok lystiligt saknas i C. 19. hliop]stie D. ok

sa] ok settizt par nidr ok sa BCD. 20. til bess er] bar til D.

22. verid] setit BCD. hvar er] huar BCD. 23. er hann]

sem hann BCD. fyrir] saknas i BCD.

5
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kom at landi, var par eingi madr åå. Hann geingr nv vt a

skipit, ok pegar i stad rennr pat i hafvt. Svo potti honvm

par fara apvi skipi vm sigling, sem madr helldiahveriv reipi,

po at hann sæi avngvann, ok miók vndarlikt potti honom pet

ta. Nv pottizt hann eigivel staddr, er hann var einn saman i

hafi vti ok matti hvorkisia land nemenn; enn posa hann land

vm sidir mikit ok fagrt. Par sa hann borg eina svomikla ok

fagra, at hann sa alldri slika fyrr. Nv pottizt hann vel kominn,

ef hann kæmizt pangat, sem borgin stod, ef hann fyndi menn.

Nv vard skip landfast vid borgina; ok geck hann nv af skipi

med hest sinn ok hvnd; stigr a bak ok ridr till borgar; ok

sem hann kom par, pa villdi hann fa sier herbergi; ok reid

hann vida vm borgina ok fann par avngvann mann. Svo potti

honvm pær villvr, sem fyrr höfdv verid, sem einskis væri ver

dar hia pessvm. Alldri var pat stræti i peirri borg, er honvm

pætti eigivera skinandi frægd. Pat pottizt hann vita ok, at

par vorv menn, po at hann fyndi avngvann. Hann sa, hvar

stod i borginni kastalieinn mikill och sterkr; hann pottizt vita,

at par i mvndv vera rikra manna herbergi.

Fra Partalopa.

Nv hvgdi hann vid sik, hvert hann skylldisnva, ok hygzt

mvndvrida till pess herbergis, er bezt væri. Svo kom vm si

2. rennr] rendi B; vendadi C; veindar D. 3. a bvi skipi

vm sigling] vmsigling a bvi skipi BCD. 6-7. land vm sidir mi

kit] vm sidir mikit land BCD. 7. borg eina] eina borg BCD.

mikla] stora D. 8. sa alldri slika fyrr] pottizt alldri fyr slika

sied hafa BC; äfven D, utom att fyr saknas. vel] vera vel

BCD. 9. sem borgin stod, ef hann fyndi]okfyndi har BCD. 10.

Nv vard skip landfast vid borgina] nu veik skipit at landi pangat

sem borgin stod BC: skipid veyk ad landi pangat sem borgin
stod D. 1 1. stigr] ok stigr B; ok stigur nu CD. ridr

till borgar] ridr til borgarinnar B; ridur nu til borgarinnar CD.

14. höfdv verid] hafdi hann seid BCD. 16. skinandi frægd]

med skinandi fegrd BCD vita ok] ok uita BCD. 17. hann

fyndi] finndi C. 18. mikill ok sterkr] hann var mikill ok sterkr

ok fagr BC, äfven D, som dock saknar det första ok. 19. mvn

dv] mundi BCD. 20. Fra Partalopa] med rödt; saknas i öfriga

hss.; Cap. 4 CD. 21. vid] atuid BCD. 22. mvndv] munu B;

mune CD. væri] væri i borginni BCD. Svo kom vm sidir,

at hann reid] pviat so sagdi hann at fadir hans mundi gera ef

hann væri so kominn. Sidan reid hann BC, äfven D, utom att

at saknas, och i st. f. hans står sinn.
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2b

dir, at hann reidi kastalann; par sa hann höll stora ok mörg

dnn(v)r stor hvs; enn ein höll var par agætari Öllvm, er fyrr

hafdi hann sed. Par ste hann af baki heste sinvm fyrir hal

lar dyrvm, ok i stad var hestr hans tekinn i brvtt ok svo hvndr,

svo at hann vissi ecki til, hvat af vard. Hann geck i hållina ok

stod langa hrid ok sazt vm hóllina. Hóllin var öll lógd innan

brendv gvlli med svo til fysiligriskemtan, at hann pottizt alldri

fyrr sied hafa slikann hagleik andckvrv hvsi. Parpottizt hann

ok heyra allzkyns streingleika med svo sætvm hliodvm, at hann

lysti til at heyra. I peirri höll sa hann hasæti mikit ok agæt

liga bvid. Svo syndizt honvm, sem par mvndi mega sitia xx.

hvndrvt riddara. Pat hvgdi hann nv, at pvi mvndigvd hafa

sent hann pangat, at hann skylldi hafa allt pat, er bezt

væri i peirri borg. Hann settizt i hasæti ok sagdi, at fa

dir hans mvndi svo gera; ok pegar i stad vorv sporar tek

nir af fotvm honvm; par næst vorv settar fyrir hann ij.

mvnnlavgar af brendv gvlle; ok pegar er hann retti fram

hendr sinar, pa helltizt vatnid a hendr honvm, svo sem madr

gæfi sa er vel kynni at piona; ok er hann var pveginn, pa hvrfv

mvnnlavgar, enn fram kom bord fyrir hann ok allkyns dryckr ok

matr. Svopotti honvm sier rikvliga pionad sem hinvm rikvli

1. höll stora] hallir storar BCD 2. dllvm] aullum audrum B;

ollum odrum húsum CD. 3. par ste hann] hann reid at peirri

ok stie par BCD. 4. tekinn i brvtt] brvt tekinn BC: tekinn

burt D. hvndr] hvndar B. 5. svo at] svo CD. til] saknas i D.

af vard] af honum vard C. i höllina] inn i hallina B; inn

i hollina CD. 6. sazt] A felaktigt sadzt; siezt BCD. hdl

lina] saknas i BC Hóllin] hún D. 7. brendv] med brendu

BC; af brendu D. 9. ok] saknas i BCD. 10. til at heyra]

til heyra uppå B; til ad heyra uppa CD. höll] hall B. ha

sæti]eitt håsæti BCD. 11-12. par – riddara] i pessi haull mundu

sitia mega .xx. c. riddara BCD. 13. skylldi hafa] mundi hafa

skulu BC; mundi hafa skuli D. 14. væri] er BCD. settizt i

hasæti] settizt i hasætit BC: sest nu i håsætid D. 14-15. fadir

gera] so mundi fadir hans gera BCD. 15-16. teknir af fotvm ho

nvm] af honum leystir BCD. 16. vorv settar] komu fram BCD.

17. gvlle] gulli ok vatn i BCD. 19. er vel kynni at pional sem

vel kunni piona BC, D = A, utom att för er står sem. pve

ginn] puginn (för pueginn) B. 20. fram kom bord] bord kom

fram BCD. allkyns dryckr] allz kyns dryckur BCD. 21. sier

rikvliga] par at aullu BCD.
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gazta höfdingia; enn avngvann mann sier hann; enn pegar hann

var mettr, pa for i brvtt bordit. Hann sa, hvar elldr var giörr

i haullinne; hann geck pangat til ok settizt par nidra einn

fagrann stol. Nv var kvelld dags; ok hvgsadi hann, hvar er

hann skylldi sæng fa vm nottina. Pvi næst kvomv fram ij.

tortisar myklir med favgrvm loga. Pahvgdi hann, at pav mvndi

til pess par komin at visa honvm til sængr. Hann stod vpp

ok geck pangat eptir, er kertin forv fyrir. Eingi madr vissi,

hversvvndarlig honvm potti pessi villa ok sionhverfing. Hann

sa, at önn(v)r höll var innar af peirri miklv höll, er hann haf

di setid i pangat forv kertin fyrir honvm. Par taldi hann v.

hvndrvt hvilna ok allar vel bvnar. Hann mælti pa:po at ek

fari i nöckvra pessa sæng, pa helld ek hennieigi leingi, efpeir

koma til, sem eigv, pviatecki hefir ek magn i mot .d. manna.

Oker hann hafdi petta mælt, pa forv kertin innar eptir höl

linni; ok kom hann pa i adra höll. Hon var altiólldvt med

godvm pellvm. Hann taldi par .ccc. hvilna. Ecki pickivmzt

ek, segir hann, helldr hafa megin i moti pessvm enn hinvm.

Pvi næst snerv kertin aptr ok i brvtt ok i hina pridiv höll;

1-2. rikvligazta höfdingia – for i brvtt bordit] rikazsta kongi

matti vel nægia. hann etr nu ok dreckr miog kurteisliga sem hann

lystir. ok er hann er mettr (vel mettur CD) ha var matr i burt

borinn enn munnlaugar fram settar ok bord ofan tekinn. Hann

stigr nu fram af hasætinu BCD. 3. pangat till nu pangat BCD.

4. ok hvgsadi] hugsadi BCD. er] saknas i BCD. 5. sæng

fa] fa sæng BCD. 6. tortisar myklir] tortisar miklar B; i C

och D hafva afskrifvarne ej förstått ordet tortisar, utan i C läm

nas rum därför ok fortsättes so miklar, och i D skrifves trón so

mykil palpat BCD 6-7. pav – honvm]pav neutr., ehuru mask.

tortisar går förut; afskrifvaren har väl tänkt på kertin, som ock

straæ nedanför förekommer; BCD hafa pvi mundu pær (emedan här

tortisar fattas som fem.; se Fritzners Ordbog) par komnar at pær

mundu uisa honum. 8. fyrir] undann D. 10. Det senare höll]

haullinni BCD. 11-12. .v. hvndrvt] otydligt i B; troligen .d.

12. hvilna]huilna i peirri haull BCD. 13. sæng] huilu BCD.

14. hefir ek magn i mot] hefk (skrifvet hef") mackt moti B;

äfven CD, utom at C har makt til a moti, D mått til i mote.

.d.]§ C. 16. adra] 3 C; iii" D. 17. Hann taldi par .ccc.]

par taldi hann half(t) pridia hundrat BCD. 18. megin i mo

ti] magn moti BCD. 19. snerv] hurfu BCD. aptr ok i brvtt

ok] burt ok kuomu B; äfven CD, utom att för burt står i burt,

pridiv] iij B; iiij CD.
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pessi var dll tiólldvd balldinkinn ok gvdvef. Pat pottizt hann

vita, ef hann færi i einhveria sæng pessa, pa helldr hann henni

eigi, ef peir koma, sem eigv, pviat hann vissi, at pær ættian

nad hvort kongar edr hertvgar. Nv forv kertin enn fyrir ho

nvm par til er hann kom i eitt litid hvs. Svo syndizt honvm,

sem pat væri allt gert med tandravdvgvlli ok sett gimsteinvm.

Par var tialldat med margskonar klædvm, er komin vorv af

Indialandi. Par var ein hvila; hon var giór med hinvm agæ

tvzstvm gimsteinvm med allzkonar hagleik ok litvm; enn ma

lid gvll var a milli steina fyrir limid. Enn pessir steinar vorv

i sænginni: cristallvs, crisolitvs, berillvs, sardirvs, crisoprasvs,

amectistvs, tvretvs, garvatvs. Svo synizt Partalopa, sem sa

mvndivera höfdingi yfir borginni, sem par hvilldi, hvort hann

er karlmadredrkona; enn po skal ek nv fara i pessa reckiv;

alldri er hann svorikr, pviat pat mvndi talad, pa er ek var

heima med fedr minvm, at ek mvndi eigi vpp standa orpeirri

hvilv, er ek væri i kominn, fyrir einvm riddara; ok nv skal ek

gera pvi framar, at ek skal nv veria (hana) fyrir x., pott til

komi, medan ek fær a halldit; pviat betra pickir mer at lata

lif mitt her fyrir godvm dreingivm enn fara eptir villvm pes

svm i alla natt, er ek veit eigi, til hvers mer dregr. Sidan

1. halldinkinn]med balldinkin BCD ok gvdvef] par talldi hann

enn halft pridia .c. huilna ok allar breiddar med guduef BCD.

2. einhveria sæng pessa]nockura pessa huilu BCD. helldr]hielldi

BCD. 3. eigi, ef] ecki leingi sidan BCD. koma, sem] koma

til er BCD 3-4 ætti annad hvort] huilur mundu eiga BCD.

4. kertin enn] enn kertin BCD. 5. par til er] til pess er BCD.

6. pat] par BCD med] af BCD. tandravdv] så BCD; A

felaktigt tavndrvdv. gimsteinvm]med gimsteinum BCD. 7. par]pat

BCD. margskonar] einskonar BCD. 8. med hinvm] af hinum

BCD. 9. med allzkonar] ok med allz konar BCD. 10. a milli]

millum B; a millum CD. steina] steinanna BCD. limid]lijm

BC, lijmid D. 1 1. crisolitvs] crissolitus B; crisalytus C. sardi

rvs] sardius BCD. crisoprasvs] crisofrasus BCD. 12. amectistvs]

ametistus B; ametyscus CD. tvretvs] turiatus BCD. garvatvs]

garnatus BCD. synizt] syndizt BCD. 13. vera hófdingi]hofpingi

vera BCD sem har hvilldi]er pahuilu atti BCD. 13-14. hanner]

er hann væri BCD. 15. alldri – rikr] pó alldrisie hann sorykur

CD. mvndi talad]munda ek lata BCD. 16. heima]heima i franz

BCD med] hia D. 17. ok] enn BCD. 18. ek skal nv]

nu skal ek BCD. hana] så BCD. .x.] tueim BD; ij C;

tveimur D. 19. a halldit] vopnum halldit BCD fickir] piki

B. 20-21. villvm pessvm] villu pessi BCD. 21. mer]mik BCD.
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3 b

sezt hann nidra pann fagra stol, er stod fyrir hvilvnni, ok

vorv pegar tekin af honvm klædin pav er hann villdi lavs la

ta; enn po hafdi hann svo eptir, at hann var fvllvel bvinn, ef

hann villdi veria hvilvna. Sidan ste hann vpp i hvilvna ok

lagdizt nidr, ok vorv breidd klædia hann. Pvi næst hvrfv

kertin, ok var pa myrkt. Pa snerizt hann vpp til veggiar ok

villdi sofa; pvi næst kendi hann, at par var nöckvd kvikt;

enn vonvm bradara vissi hann, at pat var ein mær. Nv

pottizt hann kominn i vanda ok mælti: rikir mvnv geyma

at pessi meyiv; enn nv fari minn hagr, sem avdnar; enn eigi

skal ek fyrir ecki lata lifit. Partalopi lagdi sinar hendr vm

hals henni ok mælti: eingi madr kemr sa her, er pik taki

af mer. Enn sv rika ivngfrv vaknadi ok spvrdi, hverr svo

diarfr væri edr volldvgr, er par væri kominn; enda skaltvillt

erendi hafa (hingat) sott. Enn hann sagdi henni allann at

bvrd pangat kvomv sinnar ok svo, hvat manni hann var.

Mærin svaradi: veiztv, at riki mitt stendryfir kongvm ok her

tvgvm ok iafnvel yfir födvr pinvm, ok pvi er per pat ofmi

kil diórfvng at taka bervm hóndvm åå minvm likama; enn

her er svo skamt til godra dreingia, at nv i stad mvntv giall

da pinnar ofdirfdar, pviat ek hefir med mer i hóllinni xv.

hvndrvt riddara ok annad folk halfv fleira vte i kastalanvm;

pv matt ok med avngo a brvtt komazt vtan vm pær hallir,

1. nidr a] i BCD. 4. hvilvna] sængina BCD. 5. klædi a

hann]a hann klædin BCD pvi næst] enn pvi næst D. 6. vpp]

saknas i BCD. 9. pottizt] pykist D. vanda] mikinn

vanda BCD. mvnv] m d. ä. menn BCD. 10. pessi meyiv]

pessari mey BCD. enn nv fari minn hagr] enda fari vm minn

hag BC: enda fari so um minn hag D. enn eigi] eigi BCD.

11. lagdi] lagdi nu BCD. 12. sa her] hier sa BCD. 12-13.

taki af mer] megi vr minum hondum taka BCD. 13. ivngfrv]

fru D. 14. diarfr væri] væri diarfr BCD væri kominn] var

kominn BCD. 15. hingat] så BCD. sott] sokt CD. sagdi

henni] sagdi henni med sannindum BCD. 16. manni] manna BCD.

var] væri BCD. 17. Mærin] med detta ord i B ny rad; i CD

Cap. 5. 17-18. kongvm ok hertvgvm]miog morgum kongum (og

D) hertugum BCD. 19. didrfvng] dirfd BCD. minvm likama]

likam minum B; lijkama mijnum CD. 1920. enn her er] er

ok her BCD. 20. mvntv] mattu BCD. 21. i höllinni] i pessari

haull BCD. 22. hvndrvt] .c. BCD. ok annad] enn annat

BCD. fleira vte] meira wt BCD. 23. avngo] aungu moti

JBCD. a brvtt] burt BC: burtu D.
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4a

er bv fort hingad. Pa svaradi Partalopi: ecki velld ek hin

gat kvomv minni; pat er vrdit af prettvm pinvm ok velvm,

ok öllvm minvm villvm heñr pv valldit, ok pess skaltv nv

giallda. Hon svaradi: gack brvtt skiott i minv ordlofi, ella

skaltv lata lifit i stad. Partalopi svaradi: fyrr skaltv la

ta meydominn enn ek lifit, ok ecki hrædvmzt ek riddara

pina, ok betra pickir mer at lata lif mitt i pinne sæng,

enn riddarar pinir kalli mik hvglavsann; enn giörla veit

ek, ivngfrv, at med ydarri list kom ek hingad; enn pomvn

ek eigi vpp gefa petta hvs fyrir riddórvm pinvm, medan ek

ma veriazt. Hon mælti: diarfr mvntv vera i Fraklandi hei

ma, er pv ert slikr her i Gricklandi; enn likligt pickir mer,

at pat mvni satt vera, at hingat heftr sagt verid af per.|

Enn sidan, er hon sa, at hann bleyddizt ecki vid ord hen

nar, pa segir hon, sem var, at af hennar radvm kom hann

pangat, pviat mer var sagt, segir hon, at eingi mvndi nv sa

lifandi vppi, at fræknari væri enn pv; enn ek em dottir kei

sarans i Mikla gardi, Marmoria, er pv mvnt heyrt hafa ge

tid; enn ef ek skilldi nöckvrn mann eiga, pa villdi ek slikann

mann hellzt eiga, sem pv ert; enn nv skaltv her vera med

peim hætti, at pv skalt avngvann mann sia, medan pv ert

her; eingi skal ok pik sia, pvi ef riddarar minir verda varir

vid pik med pessvm hætti, pa kemzt pv alldria brvtt med

lifi. Partalopi svaradi: svo pickir mer, sem ek hafi noga

skemptan, ef vid ervm bædi saman; enn pat pickir mer

askorta, er ek se pik eigi. Hon svaradi: hvorki skaltv mik

sia ne adra menn; enn poskal pik Öngvann hlvt vanta pann

1. er pv] sem pu BCD pa svaradi Partalopi] hann suarar

BCD 2. pat er vrdit]hefir pat vordit B; helldur hefur pat

ordid CD. 4. giallda] giallda a pinum meydomi BCD. ord

lofi] orlofi B. 5. latalifit] lijfit laata BCD. 7. pickir] picki B.

9. ivngfrv] iomfru D. list] konst D. mvn] man B. 10. vpp

gefa petta hvs] petta hús upp gefa BCD 12 pickir] piki B.

13. at hingat] er hingat BCD. sagt verid] verit sagt BC.

14. bleyddizt]linadizt BCD 16-17. mv salifandivppi]sa vera lifandi

nu BCD. 17. at fræknari væri enn pv] er bier mundi vera

fræknare B; äfven CD, utom at för er står ad såsom i A. 19.

skilldi] skyllda B. 19-20. slikann mann] slikann BCD. 21. at

pv] ef pu villt at pu BCD. 23. vid pik] at pu ert hier B;

äfven CD, utom att för at står vid at. a brvtt] hiedan burt B;

hiedan i burt CD. 25 skemptan] skemtan BCD. 27. menn]

saknas i BCD.

0. Klockhoff, Partalopa saga.
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4 b

er pv villt hafa; pv mvnt fara åå veidar med riddvrvm mi

nvm ddrvm ok vita avngvann hlvt til peirra nema hey

ra lvdra peirra. Nv skempta pav sier pa nott eptir pvi,

sem peim likadi, ok sofnvdv sidan i fögrv fadmlage ok

godv.

Vm morgvninn, er hann vaknadi, pa var hon i brvttv fra ho

nvm. Sidan stod hann vpp ok sa, hvar klædi hans vorv; pav vorv

af hinvm bezta gvdvef. Nv var hann klæddr ok geck nvipa

miklv höll, er fyrr hafdi hann i verid, ok settizt par i hasætid;

ok svo var honvm atöllv rikvliga pionad, sem pa væri hann

tekinn til keisara yfir öllvm, ok svovel sem hid fyrra kvelld

var honvm pionad; pa iok nv miklv åå, ok pottizt hann vi

ta, at pvi mvndi vallda sv mikla ok fagra skemptan ok en

mivka, blida, er hann hafdi gert vm nottina vid frvna. Si–

dan geck hann vt or höllinni; ok var par fyrir honvm hestr

hans ok hvndr, ok reid hann pann dag a veidar at skempta

sier. Hann heyrdi lvdra pyt riddaranna, enn avngvann peir

ra sa hann. Vm kvelldit reid hann til borgarinnar aptr ok

til peirrar hallar, |er hann var i ed fyrra kvelld; ok svo var

10
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pa hestr hans ok hvndr tekinn a sömv leid. A sömv leid 20

for allt sem ed fyrra kvelld vm hans hag. Enn pav vorv

1-2. riddvrvm minvm ödrvm] audrum riddurum minum BCD.

3. skempta] skemta BCD. 5. godv] härefter står i A cap.; i

B börjar nästa ord ny rad; i CD cap. 6. 6. Vm morgvninn] (N)u

um morgininn B; Enn um morguninn CD. i brvttv] aull i burtu

JBCD. 7. hans vorv] lagu er honum woru ætlut B; äfven CD, utom

att för er står pauer. 8. hinvm bezta gvdvef] hinu bezsta guduefiar

pelli BCD. 9. ok settizt par] settizt hann pegar BCD. 10.

honvm] h. d. ä. hann B. pa væri hann] hann væri pa BCD.

11. öllvm] myklagardi BCD. 11-12. hid – pionad] honum var

piönad hid fyrra kuølldid D. 13-14. sv – blida] su langa fagra

ok (ok saknas i D) miuka och blijda skemtan BCD. 14. gert]

giort BC; ått D. frvna] iungfrvna BCD. 15. vt] so ut D.

hóllinni]hallinni B. fyrir honvm]bædi BCD. 16. hvndr] hundar

BD. at skempta] ok skemtadi BC; ok skiemti D. 17.

sier] sier med hundum sinum BCD lvdra pyt riddaranna] lu

dra peirra manna meykongsins BCD. 18. til borgarinnar aptr]

aptr til borgarinnar BCD. 19. var i ed] reid til hit BCD.

20. ok hvndr tekinn] tekinn ok hundar BD; tekinn hestur hans

og hundar C a sömv leid] saknas i BCD. A sÖmv leid] ok

a saumu leid BCD. 21. sem ed fyrra kvelld vm hans hag.

Enn] vm hans hag sem fyrr var sagt at BCD.



Partalopa saga. 11

saman hveria nott med miklvm fagnadi; enn vm daga vissi

hann ecki til hennar; enn svo var honvm rikvliga pionad,

sem hann væri yfir dllvm heimi rikiandi. Alldri hafdi hann

hin somv klædi leingr enn einn dag, pviat önn(v)r lagv æ

til reidv hvern morgin, er hann stod vpp. Nv var pat eina

nott, er pav lagv i sæng sinni ok skemptv sier, pa spvrdi

hon hann, hvat titt mvndi i riki födvr hans. Enn hann

kvezt pat eigi vita. Pa segir hon honvm pav tidendi, at

herr var kominn i land födvr hans, ok hann hefir nv eigi

meira af dllv Fraklandi enn Paris, pviat Markavld, bretta

kongr, hefir allt Frakland vndir sik; enn nu sitr hann vm

Paris ok brat(t) etlar fadir pinn vpp at gefa borgina, pviat

óngum heftr enn dugat at hallda stridi aa moti Markavld;

nv veri per meiri fregd at fara heim at veita faudur pinum

lid ok reyna pik enn liggia hier ok vita ei, hvort pv skalt

vera nóckvrr madr edr allz eingi. Hann svaradi: giarna

villda ek nv heima vera; enn ecki ma ek pangat komazt

vtan med pinni list. Hon svaradi: ek skal koma per hei

lvm heim, enn pa skaltv bioda hinvm bretzka kongi at

reyna vid einn mann, ok hafi sa rikit sidan, er hærra

hlvt ber(r) af peirra vidrskiptvm; ok skaltv leik vid hann

hafa fyrir mina skvlld, ok reyn svo riddaraskap pinn ok

hvatleik; enn ef svo er, at pv fair hærra hlvt af yckrvm vid

1. med] i BCD. 2. rikvliga] kurteisliga BCD. 3. hann

væri – rikiandi] hans riki stædi yfir aullum heiminum BCD.

4. æ] saknas i BCD. 6. sæng sinni ok skemptv] sinni sæng ok

hofdu skemtad B; äfven CD, utom att sista ordet är skemt.

7. hann, hvat – födvr hans] hvat hann ætladi at titt mundi

vera i franz BCD. 8. kvezt] så B, skrifves i A k*, som ock

kan läsas kvazt. 9. ok] saknas i B. hann hefir] hefir hann

BCD. 10. Öllv] saknas i D. Markavld] här börjar i A en

annan handstil – i inledningen kallad II; marhaulldr BCD. Om

detta namn se inledningen. 11. sik] sik lag" BC: sig lagid D.

12. brat(t) – borgina] ættlar fadir binn nu, (nu saknas i CD)

bratt at gefa upp (upp ad gefa D) borgina BCD. 13. at hall

da] så BCD; i A står ath at hallda. stridi aa moti Markavld]

strid i móti marhaulldinum BC: strid vid marhøldinn D. 14. at

fara] så BC; i A står ath fara. at fara heim] saknas i D;

heim saknas i C. at veita] ok veita BC 16. vera] här bör

jar åter den förra handstilen (= I); verda BCD. nóckvrr madr]

mockut at manni BCD. 21. vidrskiptvm] vidskiptum BCD.

leik] pann leik BCD 22 hafa fyrir mina skvlld] eiga fyrir mi

nar sakir BCD. 23. er] verdr BC afyckrvm] vr yckrum

BC; i yckar D,

5
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skiptvm, pa vitia enn til min med peim hætti sem fyrr. Nv

sofna pav med ast ok yndi; enn vm morgvninn vaknadi Par

talopi ok biozt til ferdar skyndiliga. Enn er hann var vt

kominn, pa var par bædi hestr hans ok hvndr ok .II. hestar

adrir klyfiadir med brendv silfri ok gvlli ok ödrvm godvm

gripvm, ok pottizt hann pat vita, at petta femvndi honvm

ætlad. Nv ste hann a hest sinn ok reid pangat, sem hann

hafdi fyrr af skipi geingid; ok er hann kom par, var par

fyrir pat sama skip, er fyrr sa hann; ok geck hann par vt

åå med hesta sina; ok pegar i stad rendi skipit i hafvt ok

kom vndir pa sömv gnipv, er hann hafdi fyrra verid. Hann

geck a land vpp ok ste a bak hesti sinvm ok reid pann dag

allann par eptir, sem hestarnir hans geingv fyrir peir er fe

hans barv. Alldri pottizt hann kenna landit fyrr, enn hann

kom at Paris. Hann reid pegar i borgina, svo at eingi vard

varr vid hann fyrr, enn hann kom i höll födvr sins. Hann

sa nv, hvar er bretar lagv vm borgina; enn peir sav hann

eigi; ok reid hann i millvm peirra. Nv vard fadir hans ok

modir feigin heimkvomv sonar sins ok allr lydr sa er i var

borginni. Nv leitadi kongrinn rada vid son sinn ok vid adra

hdfdingia ok sagdi peim, at eigi var meiri matr enn til ein

nar nætr; ok syndizt nv svo kongi ok ödrvm hófdingivm, sem

vpp mvndi verda at gefa borgina okleita grida. Pa svara

radi Partalopi: betra pickir mer, at leitad se vid Markavlld,

1. til min] min BCD. 3. til ferdar skyndiliga] skyndiliga til

ferdar BCD. 4. hvndr] hundar BCD. 5. ok gvlli] saknas i

BCD 5-6. godvmgripvm]dijrgripum D. 6. pat]saknas i BCD.

petta] pat BCD. 7. ætlad] ætlad vera BCD. hest sinn] sinn

hest BCD. 8. fyrr] i fystunni BC, i fyrstu D. af a C ok

er] en er BCD. 9. fyrir] saknas i D; fyrir landi BC er

fyrr sa hann] saknas i BCD. 10. hesta sina] hesta sina ok hunda

BCD. 11. vndir pa sömv gnipv] par nidrum sidir undir pa

gnipu BCD. er – verid] er adur hafdi hann a verid D. 12. ste

a bak hesti sinvm] steig a hest sinn BCD. 12-13. pann dag

allan far eptir] pangat BCD. 13. hans geingv fyrir beir] foru

fyrir BCD. 15. eingi] eingi madr BCD. 17. er] saknas i BCD.

bretar] peir bretarnir BCD. 18. ok reid hamn i millvm]

er hann reid i milli BCD. 19. feigin heimkvomv sonar sins]

honum hardla feiginn D. 21. var] væri CD. matr] matr i

burginni BCD. 23. leita] beidast D. 24. leitad se] leita

BCD, Markavlld] marhaulldinn BCD,
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at j. menn leysi allan penna her medalyckar, svo at hvorr

ridi fram af sinv lidi, ok hafi sa gagn, er gvd vill, enn sa

ockarr allt Franz, er ravskvara riddaraskap hefir. Sidan

var pessi kostr bodinn breta kongi med öllvm pessvm mal

daga, er adr var settr. Hann svaradi: vel ok dreingiliga er 5

petta bodit, er per biodit. Enn po kvezt hann sialfr viliari

da fyrir sik, pviat pat pottizt hann vita, at hann vann hvern,

er i mot honvm reid; enn eigi vill hann vid minna mann

rida enn iarl edr iallz son. Nv let Hlódvir kongr safna sa

man öllvm riddvrvm peim, sem vorv i Paris, pa er hann vissi 10

svavr kongs, ok spvrdi, ef nôckvrr villdi rida i mot Mark

5 b havlld ok frelsa svorikit. Margir vorv par agætir riddarar;

enn po fanzt eingi sa, er fram villdi rida i mot Markhavlld.

Svo var par vid mikit ofrefli at eiga; enn bvdv peir at ber

iazt vid fiólmenni; ok er kongrinn sa, at einginn peirra trey- 15

stizt vid hann at rida, pa spvrdi hann son sinn rads, pviat

ecki matti beriazt fyrir lidsmvnar sakir, pviat bretar vorv

.xx. vm einn franzeis. Partalopi svaradi: svo mvn synazt,

sem ek se skylldaztr til atleysa riki pitt, ef ek ma; ef eingi

vill annar(r) verda til vid hann, pa vilek vt rida ok reyna 20

mik. Kongr svaradi: helldr villda ek lata rikit enn tyna

pier, pviat ekveit, ef pid berizt, at ek læt bædi pik ok ri

kit; er ok eigi pess von, at pv standizt honvm, er eingi he

fir adr i heiminvm svo vida, sem hann hefir farit. Partalo

pi svaradi: meiri skómm er mer at ganga i brvttv fra riki 25

minv enn deyia fyrir honvm, ok skal ekat visv prvfa, hversv

1. medal yckar] er med yckr er BCD. 2. fram] saknas i

BCD. 3. ockarr] yckarr BCD. riddaraskap hefir] riddara

hefir med sier BCD. 4-5. med – settr] saknas i BCD. 5-6. er

– biodit] ok kuezt penna kost vilia BCD: det föregående vel ok

dreingiliga hänföres då til svaradi. 7. pat] ha BCD. vita] vijss

BCD. vann] ynni BCD. 8. er i mot] sem moti BC; sem

i moti D. 9-10. safna saman] stefna saman BCD. 10. rid

dvrvm] riddurum sinum BCD. 11. ef] huort D. nóckvrr]

nockurr peirra B. i mot] i moti BCD. 13. fram – Mark

havlld]vid hann villdirida BCD. 14. par vid] par bædi vid CD.

eiga] skipta BCD. bvdv peir]budu C. budu kongi D. 15. vid

fiólmenni] med fiolmenni BCD. 17. fyrir lidsmvnar sakir] vid

hann sakir lids munar BCD. 18. franzeis]franzeysa CD. 19.

til at leysa] ad frelsa D. 20. vill annar(r) verda til vid hann]

fæzt annarr til BCD. 21. villda] vil BCD, 25, i brvttv]

burt B; i burt CD,
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med ockr ferr. Sidan var sagt (petta) Markhavlld; ok bivg

gvzt peir nv badir til vtreidar. Peir vorv herklæddir sinvm

beztvm herklædvm, er nôckvrr riddari hirti at bera; ok skyll

di sa peirra eignazt pær borgir ok riki, er hærra hlvt bæri;

enn ef nôckvrr af annars hvors lidi veitti sinvm herra, pa 5

skylldi sa taka skiott bana. Pvi næst reid Hlddvir kongr

ok Partalopi vt af Paris med allann sinn her. Pa settizt nidr

hvort(t)veggia lidit i sinn stad hvort at sia peirra vidskipti.

Enn Partalopi ok Markhavlldr ridv fram fyrir adra menn a

vóllinn. Pa mælti Markhavlldr: pat vndra ek, at pik fysir

at tyna lifi pinv, ok pvi födvr pinvm pickir betra at

tyna bædi per ok rikinv enn ödrv einv, ok er pat illa, at

vitrir menn taka pat ofrefli i fang sier, er peir erv ecki til

færir; nv sia, hvat er pier hæfir; pv ert barn at alldri ok svo at

viti, efpv hyggr nóckvrn sigra mer at vinna, ok pvi gef ek per

orlof at rida a brvtt, pviat mer pickir ein gi sæmd at drepa pik;

enn pv ok fadir pinn skvlvd vinna mer eida, at pid skvlvd alldri

10

15

koma i Franz sidan. Partalopi svaradi: avngvann kost pinn

vilek taka nema pann, at gvd skipti vor a milli. Ok eptir

pat slær hvorr sinn hest med sporvm ok ridvzt at, ok er peir 20

mættvzt, lagdi Markhavlldr sinv spioti i savdvlboga Partolopa,

ok geck i svndr skaptid; enn Partalopi leggr sinv spioti i

lær Markhavlld; enn hestarnir hlvpvzt vm; pa preif Parta

1. med ockr ferr] ferr med ockur BCD. sagt petta] så B;

petta sagt CD. 2-3. vorv herklæddir sinvm beztvm herklædvm]

her klædduzt (D tillägger badir) hinum bezstum hertygium BCD.

3-4 ok skylldi] skylldi BCD. 4. fær borgir ok riki] petta

kongs riki BCD. 5. nôckvrr af annars hvors lidi] mockurr madr

af annarra huorra lidi BCD. herraJ haufpingia BCD. 6. ta

ka skiott bana] hafa tapat lijfinuBCD. 6-7. reid Hlódvir kongr ok

Partalopi] ridr M*. (d. ä. Marhauldrinn) ok Partalopi BC; ridur

mar høldurinn ut, Partalopi rijdur nu D. 8. sinn]sinum BCD.

peirra vidskiptil til peirra vidskipta BCD. 9. fyrir adra menn]

fra audrum monnum BCD. 11. lifi pinv] pinu unga lijfi BCD.

12. at] er BCD. 13. er peir] at peir BCD. 14. hvat er]

hvat BCD. svo] saknas i BCD. 15. hyggr] hygzt BCD.

at vinna] munu uinna BCD. 16. orlof] ordlof CD. a

brvtt] burt BC: i burt D. sæmd] sæmd i BCD. 19. nema]

utan BCD. 20. ridvzt]ridast D. 21. mættvzt]mætazt BCD.

22. i svndr] sundr BCD. 23. Markhavlld] i A skrifvet m"kh.,

som äfven kan fattas som genitivvs; m" BC; marhøldinum D.

enn hestarnir hlvpvzt vm] ok er hestarnir hlupuzt hia BCD,
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lopi spiotid ok dro svo or at oddinvm. Pa mælti Mark

havlldr: pat se ek, at pv ert godr riddari, ok vilek bidia pik

at taka annat spiot travstara. Partalopi svaradi: tak hvat

er per likar, pviat eingi ravn pikkir mer at rida vid pik

spiotlavsann. Nv tekr Markhavlldr spiot annat, ok ridazt nv

at, ok for allt a sömv leid sem fyrra sinn; ok er petta sia

bretar, at höfdingipeirra var sar(r).ij sarvm, ok hann mvndi

skiott verda yfir vnninn, pa herklæddvzt xij hinir beztv rid

darar, svo at eigi vissv pat adrir menn. Nv mætazt peir

breta kongr ok Partalopi. Kongr bad hann lofa sier at taka

hit pridia spiot, ok pat lofadi Partalopi honvm. Enner peir

mættvzt, pa lagdi hvorr til annars, ok geck i svndr spiot

skapt Markhavlldz; enn Partalopi bar hann af hesti sinvm

svo langt, sem spiotz skaptid vanzt. Ok pegar er bretar sav

petta peir xij., er herklæddir vorv, ridv (peir) pegar at Par

talopa ok felldv hann pegar af hesti sinvm; enn Markhavlldr,

par sem hann la, bad pa eigi drepa Partalopa, pviat hann

hefir makliga aptr vnnid sins favdvr land. Enn peir gafv ecki

gavm at pvi ok villdv lata troda Partalopa vndir fotvm he

sta sinna til bana. I pessv sav peir vpp i loptid fvgleinn

svo hvitann sem svan ok eigi minna enn gamm. Peim potti

2. se ek] härefter i BCD Partalopi pik] pu lofirmier B; pig

ad pu lofir mier CD. 5. tekr Markhavlldr – ridazt] tok m".

– riduzt BCD. 6 sem] ok BCD. 7. bretar] bretarnir BCD.

sar(r)] bardur D. 8-9. riddarar] härefter i BCD af beim. 9.

pat adrir menn] franseisar BCD. metazt] mættuzt BCD.

10. breta kongr ok Partalopi] Partalopi ok breta kongr BCD.

Kongr bad hann lofa] ok bad kongr Partalopa leyfa BC; äfven

D, utom att framför leyfa står ad. 11. hit pridia spiot] spiot

hit pridia BCD. Enn er] ok er BCD. 12. annars] annas

B. i svndr] enn i sundr BCD. 12-13. spiotskapt Markhavlldz]

spiotskaptid marhaulds kongs CD. 13 hesti sinvm]hestinum BCD.

14-15. fegar er bretar sav petta] er petta sea bretar BD; äf

ven C, utom att för bretar står bretarnir. 15. (peir)] peir ur

BCD. 16. pegar af hesti sinvm] af hestinum BCD. 16-17.

enn Markhavlldr – bad] pa kallar M*. par sem hann la ok bad

B; äfven CD, utom att par saknas. 18. aptr vnnid]unnit aptr

BCD. 18-19. ecki gavm at pvi] aunguan gaum at huat hann

sagdi BC; gngvann gaum at hans ordum D. 19-20. troda –

til bana] hesta sina troda hann undir fotum til bana BC; äfven

D, utom att här står sina hesta och sier til. 20. I pessv] og i

pessu BCD. 21. peim potti – honvm]aullum peim pottistan

da af honum mikil ogn BCD.
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6b

mikil ogn standa af honvm; ok er riddarannir vorv sem pyck

vazt vm Partalopa, pa flo fvglinn ok nam Partalopa i klær

sier ok flo i brvtt med hann; enn eingi riddari pordi a ho

nvm at hallda. Fvglinn flo i brvtt med Partalopa til lids

Hlavdvis kongs ok felldi hann par nidrfyrir fætr honvm. Enn

kongr packadi gvdi lif sonar sins ok stod (vpp) ok kalladi

son sinn sigrazt hafa. Pasvaradi Markhavlldr: allt skal pat

halldazt, er ver höfvm talad, pviat hann hefir allvel til sott

ok aptr leyst favdvr sins riki; skvlv pid ok niota pess vel

fyrir mer vm alla mina daga. Enn hann let taka pa xij.

riddara, er fram hófdv ridit at Partalopa, oklet drepa par

a vellinvm, sem peir villdv nidings vig vega. Nv skylldi

hvorr konganna styrkia annann til allra peirra hlvta, er hvorr

kynni vid at pvrfa; ok vorv peir sidan hinir beztv vinir.

Partalopi hafdi nv feingid mikit lof af öllvm mónnvm; oker

hann hafdi par verid vm hrid, pa spvrdi fadir hans hann,

hvar hann hefdi verid. Enn par kom vm sidir, at hann sagdi

et sanna. Kongr bad hann af hyggia pessvm hegoma oklet

pat ecki vera vtan villv eina, er fyrir hann hafdi borid, enn

bad hann kvongazt ok fara eigi eptir Marmoriv; enn Parta

lopi nenti pvi ecki ok skildi svo peirra rædv. Nv hvgsadi

kongr, hversv hann skylldi pess gera, at Partalopi sampyktizt

1. riddarannir]riddararnir BCD. 2. fvglinn]härefter at i BCD.

3. i brvtt] burt BCD. 4. at] i A skrifves ath, troligen emedan det

följande ordet börjar med h, i brvtt] saknas i BCD. til lids] i

lid D. 5 felldi]fellir BCD. 6. packadi]packar BCD vpp]

så i BCD. 8. er] sem BCD. 8-9. allvel – riki] uel ok dreingi

liga aptr leyst ok frialsat riki yduart BCD. 9. ok niota] nu

niota D. 9-10. vel fyrir mer] fyrir mier vel B; fyrir mier CD.

10. daga] lijfdaga B; æfedaga D. 11. let]saknas i BCD. 11-12.

par a vellinvm] pa alla a Peim velli BCD. 12. vig] verk CD.

vega] giora BCD. 12-13. Nv skylldi hvorr konganna] Nv skil

duzt peir med pui moti at huorr kongr skylldi BCD. 14. vorv

peir sidan] urdu peir BCD. 15-16. ok er hann] CD hafva här

Cap. 7. ok skrifva ok er Partalope. 16. par verid] verid par

CD. spvrdi fadir hans hann] hann saknas i BCD. 17. verid]

härefter i BCD pa hrid (D stund) er hann hafdi i burt verit vm

sidir, at hann sagdi] härefter i BC honum; D har at hann sagdi

honum um sijdir. 18. Kongr] enn kongur D. bessvm] slikum

BCD. 19. vtan] nema CD. 19-20. enn bad] ok bad BCD.

20. Marmoriv] marmoria B. enn] saknas i BCD. 21. menti]

æmti BC; andæpti D. skildi] skildu BCD. hvgsadi] hugsar

BCD. 22. hversv] huat BCD.
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honvm; ok eptir pat let kongr fa til meyiar ij fagrar; ok

er pær kvomv til hans, tok hann at leika vid pær til pess,

at hann mvndi litid til Marmoriv ok hvat er hon hafdi radit

honvm, pa er pav skildvzt. Kongrlet ok byrgia pav ij.

i einv hvsi. Partalopi var pa drvckinn ok bad pa annarrar

meyiarinnar, ok sv iatadi, enn önn(v)r hliop i brvtt pegar vt

a dyrin, sem kongr hafdi rad til gefit. Ok er Partalopi var

bvinn til starfs sins, pa var, sem madr kipti honvm a brvtt

i fra; ok kom honvm pa i hvg Marmoria ok allt pat, er pav

hofdv talad. Hann geck pa skiott i brvtt ok pangat til,

er hestr hans stod. Hann reid vt or borginni, svo at eingi

madr vissi vm hans ferd vtan mærin. Allt vard vm hans

ferd sem fyrr par til er hann kom i Mikla gard; ok fystv

natt, er hann kom i sæng, pa var par vnnosta hans fyrir,

ok tolvdvzt pav vid. Hon sagdi honvm, at hon hefdi tekit

hann fra riddvrvnvm ok svo fra meyivnne; enn par mvn po

koma, at fadir pinn mvn verda per slægri. Nv var hann

par adra xij manadi med slikvm hætti sem fyrr; ok eina

natt, er pav lagv i sæng sinni, sagdi hann henni, at hann

villdi heim fara ok vita, hvat par væri titt; enn hon qvezt 20

mega segia honvm padan dll tidindi; enn po mattv fara, ef

pv villt, enn pvi framar verdr pin freistad, svo at annat

hvort mvntv travtt edreigigetad vid sied; enn po at per hafi

1. fa til] færa til hans BCD. 3. Marmoriv ok hvat er hon]

huat marmoria BCD. 4. skildvzt] skildu D. let ok] liet BCD.

5. var ba] var BCD. 6. meyiarinnar] saknas i BCD. sv]

hun D. 6-7. i brvtt – a dyrin] pegar wt af husinu BC; äf

ven D, utom att för pegar står pa. 7. sem]so sem BCD. ge

fit] sett BCD 8 9. a brvtt i fra] i fra BC par i frå D.

9-10 er hav höfdv talad] sem hun hafdi talat vid hann BCD.

10. Hann geck pal geck hann nu BCD. 1 1. er] sem BCD.

stod] härefter i BCD enn hun la eptir; hvarefter i B suiuirdliga,

i C blómlig og frid og næsta kissilig och i D blómleg og frijd og

miøg dægeleg. Hann] enn hann CD. or] af BCD. 12. vtan

mærin] nema hun BCD vard] var BCD. 13. er hann] at

hann BCD. 14 pa var par vnnosta hans] uar unnosta hans

par BCD. 15. vid] margt vid BCD. 16. meyivnne] meynni

B. 17-18. Nv – manadi] var hann har nu adra tolfmanadi

BCD. 18. slikvm] pvilikum BCD. fyrr] härefter i BCD haf

di hann verit. 19. er] sem BCD sinn.i] saknas i B. 21.

fadan öll tidindi] aull tidindi ur franzs BCD. 22. svo] saknas

i D; nu BC. 23. mvntv] mantu B. getad vid sied]uit sea BCD.

0. Klockhoff, Partalopa saga.
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her langt pott med oss, pa væri per po svo bezt at fara

med pessv, at pv fair eigi stor vandrædi af; enn ef pv ferr

minvm radvm fram, pa skal eingi madr i pinni ætt iamrikr

hafa verid, sem pv skalt verda; enn pvi ma eingi brigda,

nema pv fair eigi fordazt velar födvr pins. Partalopi sva

radi: ecki hefr mer her langt pott, enn pat vndra ek, at pv

villt ecki lata mik sia pik edr adra menn her i landi; enn

po at ek mætti eigi adra menn sia, pa mætti mer einskis

vant pickia, ef ek mætti pik sia. Hon svaradi: pat se ek,

at pv tortryggir mik midg, sem eigi er vndarlikt, er pv skalt

avngvann mann sia mega i pessv landi sem i ddrvm lóndvm;

enn pv hefir mik hveria nott i pinni sæng; enn po skaltv

nv pat vita, ef pv sier mik, pa sier pv hvern mann, ok al

lir pik, ok pegar i stad verdr pat pinn bani; par mvn enn

koma vm sidir, at pv prvfar pat satt, er ek segi; ok mvn

pat meiri von, at pat se pinn bani; enn par vandi badvm

ockr or at rada. Ok her eptir sofna pav; enn vm morgvninn

eptir for Partalopi heim til Fraklandz, ok fagnadi fadir hans

honvm nv allra bezt, pviat hann hvgdi iafnan, ef hann færi

i brvtt, at hann mvndi alldri aptr koma. Kongr spvrdi son

sinn, hversv leingi hann ætladi at fara eptir sionhverfing

7 h pessi, er hann mvndi til illz draga, ok telr nva marga vega

fyrir honvm. Hann hlyddi midk fortólvm favdvr sins ok sag

1. svo bezt] bezt BC; betra D. 2. med] somed BCD. 4.

hafa verid] verid hafa D. 5. nema pv] saknas i D; nema BC.

fordazt] varazt BCD 6. hefir – pott] picki mier hier langt

med ydr B; äfven CD, utom att för med står hia. 8. einskis]

einskers CD. 9. vant]vert D. pickia] saknas i BCD. pat]

saknas i BCD. 10. er pv] at pu BCD. 11. mann] saknas i

C i pessv] hier i BCD. i odrvm] ødrum D. 12. sæng]

härefter i BCD ok i pinum fadmi. 12-13. bo skaltv nu pat

vita] pu skalt pat nu vita at BC; äfven D, utom att at saknas.

13. sier pv] sier BC 13-14 ok allir pik] pann sem hier er

og allir sea pik B; äfven CD, utom att pann saknas. 14. /har]

enn par BCD. enn] pa D. 15. er ek segi] sem nu segi

eg hier BCD. 16-17. von – rada] uandi vr at rada badum

ockur enn eg uillda at væri BCD. 17-18. morgvninn eptir]

morguninn BCD. 18. fagnadi] fagnar BCD. 19. hvgdi] hyg

gur D. færi] for BCD. 20. i brvtt] burt B; i burt CD.

spvrdi] härefter i BCD nu. 21. ætladi at fara] villde fara BCD.

21-22. sionhverfing pessi] sionhuerfingum pessum BCD. 22-23.

telr – honvm] tekur nu og telur fyrir honum a marga leid BCD.

23. fortólvm] a fortolur BCD.
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di svo, ef sa hlvtr fyndizt nóckvrr til, at hann nædi at sia

hana, pa villdi hann med peim hætti pangad fara, sem hann

var vanr, pviat hann hafdi iafnan hana grvnsama. Sidan

sendi kongr ord eptir öllvm mónnvm peim sem vitraztir vorv

i Franz, ok sagdi peim penna vanda ok bad pa leggia rad

åå, at hann snerizt fra pessi villv, ok hann mætti sia hana,

pegar hann kemr par. Enn par kvnni eingi rad til ne list

vtan einn erkibiskvp af Kolni, er var modvr brodir Parta

lopa. Hann kvezt kvnna par lækning til, at hann mvndi

sia hana, ef hann villdi. Nv let kongr kalla Partalopa til

sin; ok ganga peir iij saman i eitt hvs, kongr ok biskvp

ok Partalopi. Pamælti biskvp: stein einn hefrek her pann,

Partalopi frændi, at eingi magerningar gera peim manniedr

sionhverfingar, er hann hefir i hendi sier. Ok feck hann

Partalopa steininn ok sagdi: pv skalt lata hann i pvss pinn

ok geyma hann sem bezt par til er pv kemr i sæng hia

henni; enn pegar hon sofnar, tak vpp steininn ok hyl hann

i hnefa pier, ok mvntv pa sia alla menn pa er par erv, ok

allir mvno pik sia. Nu hirti Partalopi steinin(n), ok skillduzst

peir. En litlu sidar tok Partalopi hest sinn ok reid burt,

svo at eingi madruissi, par til er hann kom i pa borg, sem

fyrr hafdi hann i verit, ok vard vid onguan mann varr nu

helldr enn fyrri par til er hann kom i seng par sem Mar

moria var fyrir. Hon fagnadi honum vel ok spurdi hann

1-2. at – hanal er eg mætta sea kongs dottur BCD. 2-3.

sem hann var vanr] saknas i BCD 3. hann – grvnsama] eg

hefi hana iafnan grunsama i hueriu lagi hon er BCD. 4. ord]

saknas i BCD mdnnvm beim] beim monnum BCD. 6. at

hann] at son hans BCD. 7. kemr bar] kemr til hennar BCD.

eingi rad til ne list] engi beirra list til BC, äfven D, utom att

för beirra står madur. 9. lækning] list BCD. 9-10. hann –

villdi] Partalopi munde sea mega sina unnustu BCD. 11. gan

ga] gengu BCD saman] saknas i BCD. Det senare ok] sak

nas i CD. 12. her] saknas i BCD. 13. eingi] engi madr

BCD. 14. heftr i hendi sier] haunnlar (hondlar CD) ok i hen

di hefir BCD. feck hann] feck biskup nu BCD. 15.pvss]

pung BCD. 16. hann] saknas i BCD. er] at BCD. 17.

henni] kongs dottur BCD pegar] er BCD. 18. ok mvn

tv] här börjar åter den andra handstilen (= II). er] sem BCD.

19. Nv] saknas i B skillduzst] skildu D. 20. En] ok BC.

21. madruissi par til, er] vard uarr vid fyrr enn BCD. 22.nu]

saknas i D. 23. fyrri] fyrr BCD. er] at BCD. 24. vel]

vel ok blidliga BCD. -

5
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margra tidinda; enn hann sagdi. Pa melti Marmoria: pat

veit ek, Partalopi, sagdi hon, at nverv peir hlutir med ber, 8"

eigi hafa adr verit peim sinnum, er pu hefir her verit; enner

pu leynir mig, pa muntu pat vita um sidir, ad per munv verda

8 a braugd yckar födr pins (at illu), ok mv|ntv pess idrazst, hann 5

duldi nockurra vela. Nv hettu pau pessi redu, ok sofnadi hon

skiott. Enn or herbergi pvi, sem riddararnir suafo (i), matti

sia i hennar herbergi; enn .xij. riddarar helldu uord yfir

henni hueria nott med vopnum; enn Partalopi vissi ecki til

pess, ok tok hann steinin(n) ok hugdizst hana nv siamundo, 10

svo at pat vissi eigi fleire menn. Enn pegar er stein(n)inn

kom i hond honum, pa sa hann pa syn, er alldri fyrr sa

hann slika, sem pa var i seng hia honum, pviat hennar holld

var suo huitt sem ny fallin(n) snior i pvrrum vidi; enn kinnr

hennar voru sem in fegrzsta rosa. Partalopi gladdizst mióg 15

vid pessa syn. Pui nest uakti hann hana (ok) melti: alldri

sa ek pat anlit fyrr, er mer potti iamgott. Hon vaknadi

vid ok melti: pat vggir mig, at pesse syn man ockr badum

verda ad myklom hryg(g)leik, ok eileyndumzst ek fyrir pvi,

at pu scir mig, at ek veri svo traul(l)zlig, at ek villdi fyrir 20

2. mv erv beir hlutirl mockurir hlutir eru peir nu BCD. 3.

adr] saknas i BCD. er pu heftr her verit] sem (er D) pu he

fir til (hefir til i B skrifvet två gånger) vor komit BCD. enn

er] enn po at BCD. 4. muntu (i A skrifvet muntu d.ä. munntu)

pat vital mun bat verda BC: mun bad poverda D. 5 yckar]

yckur B; saknas i D. at illu] så BCD. idrazst] i A skrifvet

idradz; mest idrazt BCD. 5-6. hann duldi nockurra vela] dessa

ord stå utan sammanhang med det föregående, och stället är tydli

gen korrumperadt: BCD hafva hviat eg hygg at bu munir noc

kurar velar hafa. 6. hettu] lettu BCD. pessi redu] fessu

tali ok rædu C. 7. suafo] i A skrifvet saufo, hvarom se inled

ningen under o; suofu B: suåfu CD. i] så BCD. 8. herbergi]

suefnhus BCD. 10. tok hann] BCD tillägga upp. 11. pegar

er] begar BC: er D. 12. er] at BCD 14. i pvrrum vidi]

i A står felaktigt i pvrrum vindi; BCD hafva a hurrum vidi.

Samma bild förekommer i Elis saga (cod. 4– 7 de la Gard. Ups.):

huitare var holld hennar en nyfallinn sniorr a purrum vidi. 15.

in] saknas i D. 16. buil ok pui BCD. (ok) mćlti] ok ge

nom hål i perg. borta, men suppleras ur öfriga hss. 17. fyrr]

saknas i BCD. er] at BCD potti] bætti CD. iamgott]

gott C. 17-18. Hon vaknadi vid ok melti] hon svaradi BCD.

18. vggir] væntir BCD man] mun B; muni CD. 20. at

bu seir mig] so sem fadir pinn edr (og CD) frændredr busialfr

ættladir BCD.
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pvi ei låta sia mik, helldr fyrir pa skylld, sem nv mvntu

prufa. Ok i pvi heyrdi hann mikin(n) brest ok vopna ny,

ok kuomv par menn med vopnvm svo margir, at fyllti allt

hvsid, ok tokv Partalopa i stad ok leiddv hann fram i hina

miklv höll, ok pottizt hann pa sia hellzti marga menn. Pvi 5

næst var saman kalladr allr borgar lydrinn, ok var Partalopi

leiddr bvndinn a pingid.

Nv spvrdv peir, hvat manni hann var; enn hann segir

hit sanna til. Peir spvrdv, hvar fyrir hann var svo diarfr,

at hann var par kominn; eda hefir ivngfrvin nöckvd vel til 10

pin gert? Partalopi svaradi: ecki hafi per henni at kenna;

enn viti per pat fyrir vist, at ek man eitt sinn deyia, ok

deyr po margr fyrir minni sakir ok po eigi fyrir sæmiligri.

Peir svórvdv: pvi skaltv ok na at deyia ok peim davda, at

eingi i Franz skal fvndit hafa iafnhadvligann. Ok er peir 15

8 b hvgdv at, hversv|peir skylldv hadvligazt hann pina, pa kom

ridandi systir Marmoriv, sammædd vid hana; sv het Vrækia.

Hon bad pa fa sier penna vandræda mann i hendr, er oss

hefir svo mikla skavmm gert, pviateingi skal honvm hadvlig

ra davda fa enn ek, ok eigi ann ek honvm pess at deyia 20

her i borginni. Nv var petta allra peirra sampycki, at hvn

1. lata sia] attu sæir BCD. 2. heyrdi] heyrir BCD. brest

ok] saknas i BCD, ny] gny CD. 3. par menn] par inn CD.

med] här börjar åter den första handstilen (= I) och fortgår till

sagans slut. fyllti] fylltist CD. 4. Partalopa] hann har BCD.

4-5. hina miklv] eina mikla BCD. 5 pa sia hellzti marga

menn] nu sea nogu margan mann har sem fyrr sa hann aunguan

BCD. 7. pingid] D tillägger fram. Härefter står i A skrifvet

medt rödt ett eller två otydliga ord, som möjligen varit fra Parta

lopa; i CD sättes här Cap. 8. 8. manni] manna BCD. 8-9.

hann segir hit sanna til] segir hit sannazta BC; hann segir hid

sanna D. 10.hefir vngfrvin nóckvd vel]hefir hon nockura vel BCD.

12. viti per] vitit pat BCD man] mun BCD. 13. Det se

nare fyrir] saknas i BCD. 14 ok peim] ok po beim BCD.

15. fvndit hafa] spurt hafa annann BCD. 16. hadvligazt hann

pina] hann leingzt pina ok haduligazt BCD. 17. sammædd]

sammædra CD. het Vrækia] er orakia het BCD; namnet så

uti dessa hss. alltid. 18. pa fa sier] at peir skylldu fa henni

BCD i hendr] saknas i BCD. 19-20. honvm hadvligra

davda fa enm] iafnhædiligann dauda velia honum sem BCD. 20.

pess at deyia] so gods at hann deyi BCD. 21. Nv var] var

nu BCD. sambyeki] rad BCD.
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skylldi lata pina hann, sem hon villdi. Hon leit hest Parta

lopa ok valdi sina beztv vini at fylgia sier. Ferr nv Parta

lopi med henni par til er hann kom til siavar med peim;

ok stigv par a skip ok sigldv nordreptir hafi fyrir Pvl ok

Cilicia. Hann pottizt kenna pat sama skip, er hann hafdi

adr a farid. Pav kvomv vm s(idir a)t peirri gnipv, er fyrr

var hann vanr af skipi at stiga. Hann pottizt nv poleingr

a leid hafa verid enn fyrr. Nv mælti Vrækia: pv, Partalopi,

gack vpp a land med hest pinn ok hvnd ok ger sidan pat

rad fyrir per, sem per likar. Nv skildvzt pav med pessvm

hætti. For hon heim ok fyrir bavd dllvm mónnvm fra at

segia annat, enn hann væri pindr til bana; enn ef ndckvrr

segdi, pa skylldi sa i stad deyia. Partalopi stigr nv a hest

sinn ok reid par til er hann kom i einn skog, ok var par

pa nott. Enn vm morgvninn stigr hann aa hest sinn ok

reid svo leingi, at dll klædi vorv af honvm ristin; ok var nv

eigi iamgott til sem fyrri til annarra at taka, pa er hann

var i Mikla gardi med Marmoriv; enn poletti hann eigi fyrr,

enn hann kom i Paris. Hann reid til hallar peirrar, er hann

var vanr at sofa i; hann ste par af hesti sinvm ok geck

inn i höllina ok læsti aptr. Pat var sagt kongi, at Parta

lopi væri heim kominn ok reid til hallar sinnar ok læsti aptr.

Kongr stod pegar vpp ok geck til hallarinnar ok spvrdi, ef

1. lata] saknas i BCD. 1-2. leit hest Partalopa] liet nu taka hest

Partalopa ok hunda BCD. A's läsart ger ej någon passande mening.

2. valdi] valdi til BCD. beztv] hina bestu D. 3. hann–peim]

pau koma til siofar BCD. 5. Cilicia] cissilia BCD. kenna] beckia

BCD. 6. s(idir a)t] här ett hål i perg.; det felande suppleradt ur BCD.

7. stiga] ganga CD. 7-8. Hann–fyrr] pottizt hann nu po

lengr a leidinni hafa verit B; äfnen CD, utom att fo saknas.

9. hvnd] hunda BCD. 10. likar] pikar likazt BCD pessvm]

jvilikum BCD. 11. fyrir bavd dllvm mónnvm fra] fyrirbydr

aullum peim er med henni voru BCD. 12. hann] pad hann

D. bana] dauda BCD. 13. segdi] härefter i BCD annat.

sa] saknas i B. 14. reid] ridr BCD. 15. Enn] ok BCD.

16. reid] härefter i BCD nu. klædi] hans klædi BCD. ristin]

ridin BC, rifinn D. 17. iamgott] i A nästan alldeles utplånadt;

dock har jag trott mig finna spår af iåg (= iamg); iafngott B.

til–taka] at taka til annara sem fyrr BCD. 19. kom] härefter i

BCD heim. hallar peirrar, er] beirrar hallar sem BCD. 20.

par] saknas i BCD. ok geck] fyrir hallar dyrum ok geck sidan

BCD. 21. læsti aptr] setti hurdina i lås BCD. 22. væri heim

kominn ok] saknas i BCD. læsti aptr] aptr læsti BCD. 23.

til hallarinnarl pangat BCD.
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Partalopi væri inni, ok bad hann vpplata. Hann svaradi:

hvat skaltv her gera; illv hefir pv til stadar komid, ok fy

rir pat sama skaltv skavmm fa, ef pv lætr mik eigi lifa i

vesolld minne. Enn i hvga fvllr fadir hans gecka brvtt med

mikilli ogledi. Nv kemr modir hans ok mælti: minn sæti

son, lat af sorgfvllv hiarta oklat modvr pina hitta pik. mitt

ed kærazta yndi. Heyrdv en heimskazta modir, sagdi Par

talopi, gack brvtt oklat mik eigi heyra pik, pviat ecki læt

ek at fortólvm pinvm, ok ecki attv her at gera. Hon geck

a brvtt med sorg ok angri. Pa kemr biskvp, modvr brodir

hans, ok kalladi akafliga at dyrvm ok mælti: lat af heimskv

pinni ok lif eigi leingr sem skiptingr. Partalopi svaradi:

overdr ertv andsvara minna vtan illra, ok gack brvtt i stad,

inn illi hvndr; pv hefir mer til allz illz komid pess er ek

hefi amer kent, ok ef pv geingr eigi i brvtt i stad, pa skal

pat a hvert land spyriazt, hversv hædiliga ek skal pik a brvtt

reka. Biskvp geck brvtt, pviat hann vænti sier einskis nema

illz af Partalopa. Enn Partalopi var par einn saman vij.

nætr matlavss ok drycklavss, pviat eingi var svo diarfr, at

pyrdi til hans at koma, pviat hann het pvi, at i stad skylldi

hann peim bana, enn hann skylldi par sialfr deyia.

1. ef Partalopi væri] huort Partalopi var BC: öfven D, utom

att för var står væri. Hann svaradi] Partalopi sagdi BCD.

2. illv] miklu illu BCD. stadar] leidar BCD. 3. lifa] här

efter i BCD hier. 4. vesolld]uesulld B. hans]harms hafandi BCD.

a brvtt] burt padan BC; i burt fadan D. 6. lat af sorgfvllv

hiarta] laat upp ok låt af sorgfullum harmi BCD 6-7. pik,

mitt ed kærazta (skrifvet kær*ta, som ock kan betyda kærzta)yn

di] sitt et kærazta yndi minn sætazti son BCD. 10 a brvtt]

burt BCD. kemr] kom BCD. 11. dyrvm]dyrunum BCD. 12.

leingr] saknas i BCD. 13. andsvara] annara svara BCD. min

na] af mier CD. vtan] en BCD. brvtt] burt BCD. 14.

illz komid pess er] bess harms komit sem BC; äfven D, utom

utt för sem står er. 15-17. a mer kent – a brvtt reka] fen

git ok gack burt i stad elligar verdr pu heingdr hærra enn noc

kur i iofr i franzs BCD. 17. brvtt] burt i stad BC, burt strax

D. einskis] padann einskis D. 17-18. nema illz af Partalopa]

utan illzs padan BC, nema ills D. 18. var farl er par nu

BD; äfven C, utom att nu saknas. 20. pyrdi til hans] til hans

hyrdi BCD pvi] saknas i D. 20-21. i stad – deyia] i feim

stad skylldi hann deyia ok so peir er til hans komo B; äf

ven CD, utom att för komo står kiæmi.
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Fra Hlavdvir kongssyni.

Svo er sagt, at åå atta degi kom einn ridandi madr i

borgina ok spvrdi, hvar Partalopi væri; enn honvm var sagt,

at hann dræpi hvern mann, er til hans kæmi. Hann svaradi:

miók erv per myrkblödir, at eingi madr porir at finna hann. 5

Nv ridr hann til hallarinnar, er Partalopi la i, ok bardi a

hvrd ok bad vpplata. Partalopi svaradi: far brvtt vondr

præll ok piofr, hverr er pv ert, hinn vondi snapr. Hinn

vngi madr svaradi: med pvi at pv spyr(r), hvadan ek em,

pa vilek segia per, at ek er son Markhavlldz af Bretlandi,

ok heiti ek Hlddvir; er nv fadir minn davdr, enn hann sendi

mik til pin, at pv skylldir kenna mer riddaraskap; ok fer

ek nv til pin eptir radvm modvr minnar vtan vitord allra

frænda minna. Partalopi svaradi: hverr er pv ert, pa vertv

i brvtt, edr skaltv alldri prifazt, pviat po er minn harmr

nogr, po at ek favmzt eigi vid pinn heidinn hvnd. Nv sier

Hlddvir inn vm glvgginn, er a var höllinni. Hann sa, hvar

er Partalopi la (bleikr) ok meginlavss. Hann geingr nv til

dyranna ok bregdr sverdi ok höggr vpp hvrdina ok geingr inn

1. Öfverskriften endast i A; skrifven med rödt; i CD står i

stället Cap. 9. 2. at] saknas i C atta] attunda D. 3. væ

ri] var BCD. honvm] haunum B; väl att fatta som hönum,

hvilket är en isl. dialektform, se Gislason, Oldn. Forml. s. 59.

4. mann] saknas i BCD. er til hans kæmi] sem til hans kemr

(C kiæme). hinn ungi madr suarar hefir hann nockurn enn drepit

peir suorudu bana heitr hann huerium er til hans kemr BCD.

5. myrkblódir] myrkblaudir BCD. at eingi madr] er engi yd

uarr BCD 6. hallarinnar]hallar feirrar BCD. i] inni BCD.

7. hvrd] hurdu BCD. bad] bad hann BCD, far brvtt] far

pu i burt B; far pu i burtu CD. 8. er – snapr] sem Fuert

ella skaltu pa (pa saknas i C) ogiptu hier (hier saknas i D)

bijda at alldri skal af pier ganga. edr huadan ertu hinn vondi

snapr. BCD. 9. spyr(r)] spyr mik BCD. 10. segia per, atl pat

segia pier BCD Markhavlidz] marhaulldzsins BD, marh: C.

11. er nv – davdr] er – nyandadr B; er – nu andadur CD.

enn]ok BCD. 12. skylldir] skalt BCD. 13. vtan] fyrir utan

BCD. 14. er] sem BCD. 14-15. vertv i brvtt] verd i burtu

BCD 16 po at] at BCD pinn heidinn hvnd] pik heidinn

hundr BCD. 17. glvgginn] glugg einn BCD. var] saknas i

B. 18. la (bleikr) ok meginlavss] la bleykur og mattlitill CD;

äfven B, utom att la saknas. Härefter följer i BCD hann var

stundum i ouiti. geingr] geck BCD. 19. sverdi] sinu suerdi

BCD. geingr] geck BCD.
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9 b til hans. Enn Partalopi vill di pegar hlavpa vpp i mot honvm

ok matti med avngvm kosti fyrir megin leysis sakir; enn Hlödvir

tok hann hondvm ok færdi hann or klædvm ok lagdi hann i

hvilv; enn Partalopi matti ecki at gera, pviat megin hans

var eigi meira enn nyfædz barns. Pa mælti Hlodvir: minn 5

sæti lavardr, ek er hier kominn a ydrar nadir; nv er fadir

minn davdr, enn ek hefir latid modvr mina, ialla ok riddara,

land ok pegna ok allt mitt riki; nv vilek med ydr bera

ydarn harm ok eigi heim koma; enn eingi madr skylldi fy

rir lata sialfann sik, Partalopi; helldr er pat til ravskvm 10

riddara at næra sik. Partalopi matti pa öngv svara. Nv

geingr Hlodvir i brvtt ok tekr mat ok dryck ok bydr Par

talopa. Hann mælti: mikils ofagnadar ferr pv at leita. Hlöd

vir hirdir eigi, hvat er hann segir, ok reisir hann vpp. Par

talopi villdi giarna i moti standa ok ma eigi. Verdr Par- 15

talopi nv at eta ok drecka, hvort hann vill edr eigi. Hann

mælti: ill er min æfi, er ek skal verda at piggia navdigr mat

af heidnvm hvndi. Nv stodar honvm poecki i moti at mæ

la, pviat hvern dag verdr hann at eta, hversv sem honvm

pickir; ok tekr hann nv bratt at styrkna; ok pegar er Par-20

talopi pottizt vera fvllafli, pa mælti hann til Hlodvis: med

pviat pv hefir latid allt pitt riki fyrir minar sakir, pa vil

1. Enn] saknas i BCD. 2 matti] härefter i BCD fat.

megin leysis] magnleysis BCD. 3. færdi] færir BCD. lagdi

hann] leggr hann nidr BCD. 4. at gera] möti giora B; i mó

ti giora CD. 4-5 megin hans var eigi] littlu var megin hans

BCD. 6 nv] pui nu CD. 8. land] i A skrifvet lð; laund

B: lid D. 9. enn] saknas i BCD. 9-10. fyrir lata sialfann

sik, Partalopi] sik yfir gefa sialfan fyrir eins kuennmanzs sa

kir BCD. 10. ravskvm] hraustum BCD. 11. sik] sial

fan sik BCD. Partalopi matti pa dngv svara Partalopi skildi

aull ord hans ok matti po engu annsvara BCD. 11-12.

Nv geingr Hlddvir i brvtt] Hlauduir gengr nu burt B; äfven CD,

utom att för burt står i burt. 14. er] saknas i BCD. 14-15.

Partalopi] enn Partalopi BCD. 15. i moti standa] a moti strei

ta BCD. 15-16. Verdr Partalopi] Partalopi verdr" BCD. 16.

ok drecka] saknas i BCD. hvort hann vill edr eigi] huort er

honum pikir gott edr illt BCD. 17. æfi] BCD tillägga ordin.

17-18. navdigr mat af heidnvm hvndi] mat afheidnum hundinau

digr BCD. 18. i moti] moti B. 19. hann] BCD tillägga nu.

20 pickir; ok tekr] eirer, tekur BCD. brattat styrkna] at styrk

na bratt BCD. 20-21. er Partalopi pottizt] at Partalopi pic

kizt BCD.

0. Klockhoff, Partalopa saga. 4
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ek nv, at vid farim i brvtt hedan, pviat ek hef latid allt

pat, er mer var til yndis pessa heims. Okvm nattina taka

peir hesta sina ok rida svo i brvtt, at eingi madr vissi. Pa

hafdi Partalopi med sier hvnda sina ij. Parida peir par

til, at peir koma at porpindckvrv, ok taka sier par herbergi.

Hlddvir mælti: annat hvort skal ek fara heim til rikis mins,

edr skal ek taka vid kristni, ok skaltv, Partalopi, kenna mer

pav frædi, er par heyra til. Enn Partalopi svaradi: giarna

vilek pat gera. Ok vm morgvninn var Hlddvir skirdr, ok

hellt Partalopi a honvm ok gaf honvm Barbarvs nafn. Peir

vorv par i porpinv til pess er hann var færdr or hvita vo

dvm; ok sidan forv peir brvtt padan, ok nam Barbarvs at

Partalopa frædi sin ok riddaraskap ok atgerfi. Ok er peir

hafa nöckvra stvnd badir saman verid, pa po|ttizt hann

Partalopi hafa ofmikla gledi, pviat hann lysti einskis vtan

trega; ok eitt kvelld, er peir kvomv til borgar nöckvrrar,

var Partalopi miklv gladari vid Barbarvs, enn hann var

vanr; ok pvi næst sofnvdv peir Ok er Partalopi vissi, at

Barbarvs var sofnadr, pa stod hann vpp ok geck i brvtt.

Hann tok hest sinn ok ridr i brvtt ok letti eigi fyrr, enn

1. farim i brvtt] forum burt BCD. 1-2. pviat – yndis] puiat

peir sem hier eru uallda pviateg hefr latit allt patyndi sem eghefi

haft BC; äfven D, utom att för allt patyndi står alla mina gledi og pad

yndi. 3. i brvtt]ur borginni BCD. vissil vard varr vid pa BCD.

3-4 pa – ij.] Partalopihafdihunda sina med ser BCD. 4. parida

peir] peir rida nu BCD. 5. at peir koma] er peir koma B;

ad peir komu D. nóckvrv] einu BCD. taka] toku D.

8. heyra till til heyra BCD. Enn] saknas i BCD. 9. vil

ek pat gera] heyri eg pat BCD. 12. brvtt] burt B; i burt

C; i burtu D. 13. frædi – atgerfi] bædi riddaraskap og adra

atgiorfi BCD. 14. hafa – verid] hofdu nockura hrid badir

samt verit B; äfven CD, utom att badir saknas, och för samt

står saman. hann] saknas i BCD. 15. hafa ofmikla

gledi] ofmikla gledi hafa BCD. 16. trega] harms BCD;

härefter i B en lucka i pergamentet, hvilken sträcker sig öfver ses

rader; denna synes dock till en del hafva funnits före nedskrif

vandet; det felande utmärkes med . . . . ndckvrrar] einrar

CD. 17. var] var nu CD; var ... B. gladari] blidari

BCD. 18. pvi næst sofnvdv] og so håttudu CD; pui ..

nudo B. 19-20. pa – tok] pa stendur hann upp og tepur

CD; pa ..... burt hann tok B. 20. ridr i brvtt] reid de

gar burt af borginni B; äfven CD, utom att för burt C har i

burt, D a burt.
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hann kom a siognipvna pa er hann var vanr at ganga a

skip, ok stigr par af hesti sinvm ok geingr vpp i skoginn

ok gerir sier par herbergi med vide ok berr ofan åå mosa

ok lifdi par vid grasa rætr; enn hestr hans ok hvndr leita

sier at mat.

Vm morgvninn eptir vaknadi Barbarvs ok hafdi mist

Partalopa. Pa stod hann vpp ok hliop vm alla borgina

ok finnr hann hvergi. Nv pottizt hann illa staddr, pviat

hann matti nv eigi fara til sins rikis, pviat hann var kri

stinn, enn villdi med avngv moti lata kristni ok gerir pat

sier i hvg, at hann skal alldri af lata fyrr, enn hann finnr

Partalopa, hvar sem hann er. Hann ferr nv a hvert land,

er hann vissi von åå. Latvm hann nv leita Partalopa svo

leingi, sem honvm likar; enn rædvm nóckvd vm Vrækiv, er

hon er heim komin til Mikla gardz ok segir svo, at einginn

kristinn madr mvni feingid hafa iamhadvligann davda sem

Partalopi Pessi tidindi kvomv fyrir Marmoriv. Hon mælti

med harmi: ek pottizt vm hrid komin i yndi med Partalo

pa; enn nv tok ek i erfd eptir hann harm ok trega ok lan

ga sorg. Hon barmar sik marga vega ok rifr af sier klæ

din ok ber molld i höfvd sier ok mælti: heyrpv, hin versta

1-2. at ganga a skip] ad stijga a skip CD; a .... ip

B. 2. ok – sinvm] hann stigr nu af hesti sinum B; äfven

CD, utom att för hesti sinum står hestinum. 3. gerir] giordi

CD; gio ... B. vide] # B; vid CD. ofan åá] a ofan

ECD. 4. lifdi par vid grasa rætr] lifir hann par nu (lifir

nu par CD) vid alldini ok grasa rætr BCD. hvndr] hundar

BCD. 5. at mat] matar BCD. Härefter i A cap (med rödt);

i CD Cap. 10. 6. eptir vaknadi] er Partalopi var i burtu vak

nar BCD. hafdi mist] misti B; saknar CD. 7. pa stod

hann vpp] hann stod pa upp BCD. 8. ok finnr hann] at

leita hans ok fann hann BCD. Nv pottizt hann] Hann pot

tizt nu BCD. 9. hann matti mv] nu matti hann BCD. var]

var nu BCD. 10-11. villdi – i hvg] med aungu moti vill

hann fyrir lata sina tru. giórir hann pat nu i hug ser BCD.

11. af lata fyrr] fyr lieta BCD. 12. er] væri BCD. 13.

hann von åå] saknas i BCD. 14-15. er hon er] hun er

nu BCD. 15. til Mikla gardz] i Miklagard BCD. 16. mvni]

mun BD. 18. pottizt] i A skrifvet pott"; bottumzt BC i

yndi] i åst ok yndi BCD. 19. tok] tek CD; t* B i erfd

eptir hann] eptir hann i erfd BCD. 20. barmar] harmar

BCD. sik] saknas i D; BCD tillägga nu. 20-21. klædin]

sin klædi BCD. 21. versta] vesta D.
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10 b

hel; pvi ertv svo röng i pinvm domi, er pv tokt i fra mer

alla mina eigv ok alla mina gledi? Vei verdi per svo rang

latri, at ek skal eptir lifa, ef pv tekr mik eigi skiott. Si

dan bad hon langa stvnd til gvds, at hennar hiarta mætti

springa, er hon la kvalin i pessvm harmi, ok fell opt i ovit,

ok pegar er hon vitkadizt, pa sprack blod bædi af navsvm

hennar ok mvnni. Nv koma riddarar hennar ok badv hana

hyggia af harmi ok savgdvzt pav rad skylldv leggia med

henni, at hana skylldi ecki hindra, ok sögdv, at beir hefdi

pangat stefnt 6llvm kongvm peim sem riki hielldi af henne,

hertvgvm ok idrlvm ok riddvrvm. Ok peir kvomv allir

vtan Hlodvir kongr; hann matti eigi koma sakir pess harms,

er hann hafdi eptir son sinn. Nv vorv par iiij. kongar ok

.xx. ok svo margir iallar, barvnar ok riddarar, at eigi kom

tavlv åå. Peir höfdv sitt parlament halfan manvd, enn pat

kom asamt med peim, at öngvm potti hon pat nafn mega

bera at heita meykongr yfir peim, sidan hana hafdi pann

glæp hent; enn po villdv peir eigi ræna hana sinni födvr

leifd, ok syndizt nv svo öllvm vinvm hennar ok frændvm,

sem hon mvndi verda at giptazt; enn pat pottvzt allir vi

ta, at hon mvndi vilia med sama hætti vndan komazt sem

1. röng] ranglat BCD. er] at BCD. tokt] tocktzt B.

i fra] i burt fra D. 2. eigv] unun D. alla mina] saknas i

BOI). 2-3. ranglatril ranglat BCD. 3. ef] ok BCD.

skiott so skiott CD. 3-4. Sidan]enn pa BC og på D 5.

springa] sundr springa BCD. er] ok er BCD. kvalin]kuei

nande BCD ok fell] fell hon BCD 6 ok pegar er] enn

pegar er B; enn pegar ad CD 6-7. pa – mvnni] hliop

bædi blod af nausum hennar ok munni BCD. 7. koma ridda

rar] kemr rad BCD. badv] bidr BCD. 8. hyggialad hyg

gia CD. harmi] BOD tillägga sinum. savgdvzt – leggia]

saugdu at peir skylldu hat rad leggia a BC: søgdust skylldi

pad rad leggia å D. 9. hindral petta hindra BCD, hefdi]

haufdu B; h* C. 11. ok idrlvm ok riddvrvm] ok (saknas i

D) baronum. iaullum ok audrum hoff ingium BCD. kvomv]

BCD tillägga nu. 12. kongr]BCD tillägga af franzs. harms]

mikla harms BCD. 13. har] BCD tillägga saman komnir.

14. iallar, barvmar ok riddarar] hofpingiar BCD. eigi] valla

BCD. 15. halfan]um halfan BCD. 16. asamt samt BCD.

17-18. hann glæplsa glæpr BCD. 19. leifdl arfi BCD vi

nvm hennar ok frændvm] monnum hennar BCD. 20. pat] po

B CD. 21. vilia – komazt] med sama hætti uilia vanda ser

mann BD; äfven C, utom att för ser mann står söm" (söman?).
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fyrr; enn sa vard endir åå pessv mali, at bod skylldi fara

vm allt hennar riki, ok åå.xij. manada fresti skylldvallir peir

koma, er fræknaztir riddarar væri, ok skylldi pat standa iiij.

daga ok byriazt at paskvm, ok skylldi hon sier pann mann

kiosa, er pa prvfazt bestr riddari; ok lvktizt nv med pvi

pat palliment, ok frettizt petta vida vm lónd.

Nv i hvgar Vrækia, systir Marmoriv, hvar hon skildizt

vid Partalopa. Hon gerir nv ferd sina til hinnar sömv gni

pv, er hon hafdi skilizt vid Partalopa, ok er hon kom par,

geck hon vpp a land; ok pvi næst sa hon, hvar einn hestr

hliop ok eptir eitt leo mikit ok olmt. Hon bad riddara sina

at taka hestinn, ok svo gerdv peir. Vrækia mælti: kenna

pickivmzt ek penna hest, ok skal fara vidaravm skoginn ok

vita, ef ver finnvm nóckvd fleira. Pav fara nv vm skoginn ok

fvndv bratt hvnda ij.; ok er Vrækia hafdi leingi geingid vm

skoginn, pa ste hon a mikinn mosa havg ok kendi par indckvd

hrærazt vndir fotvm sier. Hon mælti: hvat er her un

dir fotvm mer ok hrærizt sem lifanda creatyr; ok ef

pv ert madr, pa svara mer. Pa var svarat: petta var

madr eina stvnd, enn giarna villda ek nv davdr vera, adr

pv hefdir a mik hitt. Hon mælti: eigi vardi mik, at ek

mvnda her finna pik; enn, godr mann, seg mer nafn pitt,

1. pessv] beirra BCD. 1-2. skylldi fara vm] skal fara yfir

BCD 2. allt] aull B. 3-4 koma – paskvm] par koma

sem fremztir riddarar væri i heiminum at paskum BC; äfven D,

utom att för at paskum står og vera par komnir ad paskum. 4.

sier pann mann] pa pann mann sier BCD 5 er pa prvfazt]

sem pa profadizt BCD 5-6 ok – pat] lycktazt nu petta

BCD. 6. vida] nu vida BCD. Efter lónd står i A capti

(med rödt); CD hafva här Cap. 11. 7. Nv – Marmoriv] (S)o

er sagt at orakia systir Marmoriu a hugar BC: äfven D, utom

att för a står i. skildizt] hafdi skilit BCD. 9. hafdi skilizt

vid Partalopa] skildi vid hann BCD. 11. eptir – olmt] ep

tir honum einn leo mikill og olmur BCD. 12. at] saknas i

B. 14. vita] vitum BC. mv] saknas i BCD. 15. leingi]

vijda BCD. 15-16. vm skoginn] saknas i BCD. 16. par i]

saknas i BCD; i stället står hun. 17. Hon mælti] saknas i

B. her] hier pat B; pad hier C. 18. mer ok] minum er

BCD. 20. eina]vm eina BCD. adr] helldrenn BCD. 21.

hefdir] härefter i BC hier; i D nu hier. 22. her – mann]

ydr hier finna edr huat fyrir matti eg ydr hier hitta ok B;

äfven CD, utom att för huat står hvar, och dessutom i C må

för matti.
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pviat ek skal giarna leggia hvg a at hialpa per. Hann

svaradi: Partalopi heiti ek, enn eptir pinv nafni vilek eigi

spyria. Vrækia heiti ek, segir hon. Hon tok i hónd honvm

ok leiddi hann vt a skip med sier ok flvtti hann til eyiar

ndckvrrar, er hon atti. Hann var par einn saman i hvsi,

svo at hon ein vissi ok fylkismeyiar hennar; ok styrktizt

Partalopi skiott, svo at hann matti ganga einn saman. Enn

Vrækia for nv at hitta Marmoriv, systvr sina; enn Parta

lopi var eptir. Ok er hon kom, pa matti Marmoria ecki

mæla vid hana fyrir harmi. Pa mælti Vrækia: hvat er

pier pess, at pv matt eigitarvm hallda, sem pv hafir la

tid födvr pinn; seint man per verda at syrgia lifit i hann

Partalopa, ef hann er davdr adr, pviat hann heftr fyrir pi

ma pretta latid lifit. Marmoria mælti: bædi mvndir pv

drepa menn ok annat gera, ef pv mættir pa faslikann mann

helldr enn adr, sem Partalopi var; enn pv haf mikla opdck

fyrir hrelling ok lat mik lifa i harmi minvm. Pa mælti

Vrækia: pv ert nv sorgfvll, enn at paskvm ætlar pv at ta

ka per mann, ok sitia po margar leingreptir sinn vnnosta,

ok mvn pat sannazt, sem mælter, ateigi makonvm trva, ok 2

kavlld erv iafnan kvenna rad, pviat pav erv favitr ok brad.

2. eigi] synes vara öfverflödigt; saknas i BCD, som i stället

hafva nu. 3. spyria] härefter i CD hon svarar, i hvilka då

det följande segir hon saknas. tok] tok nu BCD. 4. vt]

saknas i BCD flvtti] fluttu pau. 4-5. eyiar nôckvrrar] ein

nar eyiar BCD. 5. Hann var par einn saman] par var hann

einn BCD. 6. fylkismeyiar] fyllgismeyiar BCD, hvilket synes

vara det rätta. 6-7. ok styrktizt Partalopi skiott] styrknar hann

nu bratt BCD. 7. matti ganga] geck BCD. 8. hitta Mar

moriv, systvr sina] finna systur sina Marmoriu BCD. 9. kom]

finnur D; BC tillägga til systur sinnar. 10. mæla] tala BCD.

12. födvr pinn] brodur binn edr faudr BCD. man] mun BCD.

verda] nu vera BCD. lifit] lijfit aptr BC: aptur lijfid D.

14. pretta] prettu B; pretti CD. 15. drepa menn] menn

drepa B, menn i AB skrifvet m; mik drepa CD. annat] här

efter i BD illt; i C illa. slikann] puilikann BCD. 16.

helldr] står i D strax efter pa. 17. hrelling] hrelling pina

BCD lifa i harmi minvm] nu lifa i sorg minni BCD. 17-18.

pa mælti Vrækia] orakia mælti BCD 18 sorgfvll] BCD til

lägga nockura hrid. at paskvm ætlar bv] pu ættlar at paskum

BCD. 19. vnnosta] unnasta B. 20. sannazt] vera sannazt

BCD. eigi ma konvm] engi ma konunum BCD. 21. iaf

man] saknas i BCD. favitr] bædi favitr BCD.
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Marmoria mælti: rad mitt velldr pvi enn eigi ek, enn

pat er satt, at stidrnv bokin hefir svikit mik. Vrækia

mælti: pann fyrir lætr pv, er pv hefir sættliga kyst; ok er

pat satt, sem mælt er: leidr er hverr, er i molldina kemr.

Marmoria svaradi: svovel sem pv talar til hans Partalopa, pa 5

mvn hann optar mer i briosti enn per. Ok skildvzt pær at

svo mælto. Her eptir for Vrækia til eyiar peirrar, er Par

talopi var i, ok sagdi honvm dll tidindi or hird systvr sinnar,

ok at bvrtreid skylldi vera vm hana at paskvm. Hon red

honvm mórg heilrædi, ok hversv hann skylldi til hennar koma 10

i borgina ok segia sik vera son hertvgans af Nordmandi; ok

skildv pav at sinni. Orey peirri matti rida at fidrvm, enn

ll b a skipvm vard at fara at flodvm. I eyivnni var mikil borg

ok sterk ok morg porp dnn(v)r. Pat var einn dag, at Par

talopi reid vt or borginni; for hann nv vm alla eyna at 15

siazt vm; enn pvi næst sa peir einn riddara ridanda, ok

geingv peir inn i hollina, ok segir einn Vrækiv: ek sa einn

riddara rida vm eyna at skempta sier, ok veit ek eigi,

hversv hann skal hingat hafa komizt, pviat flod er siavar.

Vinr, segir hon, hann mvn hafa hingat ridit, adr flæddi. I 20

pessv reid Partalopi i borgina ok stigraf hesti sinvm ok

geck fyrir Vrækiv ok heilsadi henni kvrteisliga. Hon mælti:

vel kominn med oss, godr vin; hvadan erv per, edrhverter nafn

pitt? Ek heitir Hvgi, sagdi hann, son iallz af Nordmandi.

1. rad] raduneyti BCD. 2. at– mik] er stiornu bokin segir

(eller sagdi, skrifvet s.) hefir svikit mik BC. 3. er pv] er pik

BCD. 4. leidr–kemr] at leidr er huerr lidinn BC ad liüfur

er hvør lidinn D. 5 hans] saknas i BCD. 6. optar mer]

po optar mier B; mier optar CD. 6-7. at svomælto] vid so buit

BCD. 7. for] ferr C. 8. hird] i AB skrifvet h"d; hirdvist

CD. 9. ok at] og sagdi ad CD. 10. ok hversv] hversu

BCD. 13. at flodvm]a flædum BCD. 15. or] af BCD. for

hann] hann reid BCD. 16-17. sa peir-ek sa] sa hann einn

riddari ok geck pegar (pangad C) inn i hollina ok sagdi Orakiu

at hann sa BCD. 18. vm eyna at skempta sier] at skemta

sier vm eyna BCD. 19. skal hingat hafa komizt] mun hingat

komezt hafa BCD. 20. hingat ridit] ridit hingat BCD. 21.

reid] rijdur CD, i B otydligt. borgina] haullina BCD. 23.

vel]ver vel BCD vin] riddari BCD, som härefter tillägga edr.

24 pitt] yduart BCD. Hvgi – Nordmandi] Rikefor sonur

hertugans af nordmandia og sendi fadir minn mik hingad til

ydar CD; i B börjar här den sista sidan, som blifvit starkt ut

satt för nötning så att både detta ställe och flere andra äro oläsliga.
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Vrækia mælti: ydarr fadir er vorr hinn bezti vin, ok

skaltv her vel kominn; enn ek er bvin hedan at fara;

ok vilek gefa per kastalann med dllv pvi, sem til liggr. Ok

red honvm mórg heilrædi fystat gefa gvll ok silfra.ij. hendr

ok gera sik svovinsælann vid menn. Hon bavd honvm at vera

eigi forvitinn. Nv skildvzt pav; ok for Vrækia til Mikla gardz,

enn Partalopi red fyrir borginni. Ok einn dag geck hann

vm eyna at skempta sier einn saman. Hann kennir par

sætann ilm af gravsvm, svo at hann lystir par at Vera.

Hann sier i einvm stad vm langt, hvar einn fagr batr

flytr. Hann gerir sier pat i hvg, at hann væri eigi

pvi forvitrari, po hann færi i batinn; ok svo gerir hann;

ferr vt a batinn ok rær fra landi; ok i pvi tok vedrit at

vinda ok rekr hann i haf vt, ok vorv honvm eigi svo god pellz

klædin i aföllvnvm, sem pav vorv fögr ok dyr a landi. Nv

er hann ix. dægr i hafi ok tekr nv at avita sik, er hann

fyrir let fögr rad ok heil. Ok vm sidir tekr hann land;

pat var eyland; ok pegar er hann matti, hliop hann vtbyr

1-2. ydarr – fara] pu skalt hier vera vel kominn og far ei

i burt hiedan CD, i B har jag endast kunnat läsa fadir er minn

godr. 3-4 sem – gefa] sem honum tilheirir og par med morg

heilrædi, hier med skaltu gefa CD; i B tydligt endast morg

heilrædi fyst at gefa. 5. gera sik svo] giora pik CD; i B oläs

ligt. 5-6. bavd – forvitinn] bad hann og vera oforvitinn CD;

i B tydligt endast bad hann ... vera. 6 pav] CD tillägga

hvort vit annad; i B är stället oläsligt. 7. borginni] kastala

num BCD. 8. skempta] skemta BCD. 8-9. kennir – vera]

kemur par ad sem fallinn var siórinn af grunninu og listir af

pvi leingra ad ganga CD; i B har jag kunnat läsa kennir par

ilm af grausum at hann lystir af pvi lengra at ganga.

10. Hann sier] hann sier nu BCD. i einvm stad vm langt] i

einum stad vid landit B; vit meginn landid CD. 10-11. einn fagr

batr flytr] flaut einn fagr batr BCD. 11. sier bat i hvg] pat

i skap sier BCD. 12. forvitrari] forvitnari BCD bo] at B;

po at CD. i] vt a BCD. 13. ferr vt a batinn] saknas i

BCD ok i pvi] ok saknas i BCD. tok] tekur C. 14.

vinda] vaxa BCD. rekr] rak D. hann] hann nu BCD.

15. i afóllvnvm] uid afollunum BD; ut a follunum C. a landi]

saknas i BCD. 15-16. Nv er hamn] hann er nu BCD. 16.

.ix.] niu B. ok tekr] hann tekur BCD sik] sialfan sik BCD.

17. fögr rad ok heil] heillt rad orakiu BCD. 17-18. tekr –

eyland] getr hann at lita eyland eitt ok pangat rekur hann at

BCD. 18. er] saknas i BCD. hliop] hleypr BCD.
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dis ok od til landz. Vard honvm pa, sem mælt er, atsialldan

varazt, ef votr er. Hann verdr nv at ganga par, sem hann

var vanr at rida. Hann sier einn mikinn kastala, ok par

vti fyrir stendr einn madr eigi allitill. Avgv hans vorv sem

kvernsteinar ij gloandi; hans tenn vorv sem i villigellti;|

mvnnr hans var kykendvm kyssiligr, pviat hann var sem

a mórvlfi; enn eyrv hans vorv skinnvm likari, lodin bædivtan

ok innan; nasar hans vorv sem åå apyniv, enn hórvnd sem hrvdr

kall, ok bikadir leggir; har hans var svart sem bik, enn skegg

svo sitt, attok åånafla. Het hann Gramr, lvtriherdvm, ok kryp

pv hafdi hann a baki; enn negl hans vorv sem gammsklær.

Ok er Partalopi sier penna enn mikla hvnd, pa hvgsadi

hann petta: villdi gvd, at ek hefdi hervopn min, pa

mvnda ek skiott drepa penna fianda. Nv geingr Par

talopi at honvm ok mælti: godan dag, bondi. Enn Gramr

sa eigi vinar avgvm til hans ok svaradi honvm: alldri

siertv heill. Partalopi mælti: ma svo vera, bondi, at

pv veitir mer gisting i natt. Ia, sagdi bondi, ek skal vist

veita. Ok prifr Partalopa ok bindr badar hendr hans a bak

aptr ok mælti svo: hvadan toktv pa dirfd, hinn vondi piofr,

at pv fort hingat at gabba mik ok spotta; ok svo skal ek

1. od] vedr BCD. ba] saknas i BCD 2. varazt, ef votr

er] vinzt ef varad er BCD. 2-3. par, sem hann var] pa (bo

D) hann væri BCD. 3. sier] sier mu BCD. 4. vti fyrir]

fyrir uti BCD. allitill] miog lijtill BCD. 5. hans tenn] enn

tenn hans BCD vorv] saknas i BCD. 6. kykendvm kyssi

ligr] kvendi miog okyssiligur BCD. 7. mórvlfi] maur olfi BCD.

skinnvm] vargskinnum BCD. lodin] ok lodin BCD. 8. na

sar] enn masar CD. åå apyniv] maust væri CD. enn] saknas i D.

8-9. sem – leggir] hans bert var sem barkar ledr BCD; dock

ledr osäkert i B. 9. svart sem bik, enn] sem mikit merar tagl

og BCD. 10. tok] pat tok BCD. Het hann] hann hiet

BCD. lvtr] lutr var hann BCD. 11. gammsklær] biarnar

klær BCD. 12. mikla hvnd]illiliga mann BCD. 12-13. hvg

sadi hann hetta] hugsar hann ok mælir med sier BCD. 13.

ek hefdi] hier væri BCD. 14 drepa penna fiandal penna fian

da drepa BCD. 15. bondi] BC tillägga segir hann, D sag

di hann. Gramr] bondi BCD. 17. heill] BCD tillägga se

gir hann. vera] vel vera BCD. 18. gisting i natt] herbergi

ok nætrgisting BCD. bondi] hann BCD. 19. veita] veita

pier BCD. Partalopa] til hans BCD. hendr hans] hans

hendr BCD. 20. svol saknas i BCD toktv] tokstu pier D.

21. ok svo] enn so BCD.

0. Klockhoff, Partalopa saga.
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lavna per pitt starf sem ödrvm fyrr. Hann dregr hann

vpp i tvrninn med sier til pess er hann kemr i höll eina

mikla, ok tekr par einn fiótvr ok leggr åå fætr honvm ok

mælir: vondi snapr, sit her nv hia pessvm, er her erv bvnd

nir, ok skaltv her svellta til bana. Ok sidan geingr Gramr

i brvtt. Partalopi sa, at par satv xij menn bvndnir. Hann

spvrdi, hvat menn pat væri, edr hvar fyrir peir væri par

komnir. Enn peir svara: svmir erv konga synir edr ialla;

enn pa leid kvomv ver hingat sem pv, at pessi hinn sami

gerninga karl hann tekr hvern, er hann ma, ok drepr med

pessvm hætti ok tekr allt fe peirra. Gramr geck inn i hól

lina til konv sinnar ok bidr hana ganga vpp i tvrninn ok

fagna vel peim nykomna riddara. Hon geck pangat ok

sier, hvar hann sitr, ok mælti: bavlfadr se minn bondi svo

mörgvm manni, sem hann fyrir ferr. Partalopi mælti: hvat

kona ertv. Hon svaradi: ek er kona pess mannz, er her

rædr fyrir, ok er ek barons dottir; enn pessi vondi madr

hermæmdi mik a brvtt, ok hefir hann iafnan verid illa til

min sidan, enn nv verst. Partalopi mælti: hvat velldr pvi?

Pat ma ek vel gera at segia per, pat hann hyggr at vera

1. lavna per] pier launa BCD. 2. vpp] nu upp BCD.

til pess er] og pangad til CD; i B stället otydligt, möjligen lika

med A. 4. sit] vert CD. nv] saknas i BCD. er] sem

BCD. 5. skaltv her] hier skaltu CD; i B oläsligt. til ba

na] i hel BCD. Ok] saknas i BCD. 6. i brvtt] burt BCD.

Partalopi sal pat sa Partalopi BCD satv xij.] voru xx C;

voru xv D; i B läsligt endast xij. 7. spvrdi, hvat menn] spyr

hvada monnum BCD. 8. Enn Peir svara] einn peirra suarar

BCD. erv] erum ver BCD. edr ialla] enn sumir hertuga

BCD. 9. pa] a pa BCD. 9-10. at – tekr] og pessi hinn

vondi giorninga kall handtekur C; äfven D, utom att för hand

tekur står hefur tekid; i B har jag kunnat läsa endast hann

tekur. 11. ok tekr]enn tekur BCD. fe]gozs BCD. 12. konv]

kvennu CD. tvrninn] haullina BCD. 13. pangat] pegar BC:

upp D. 14. hvar hann sitr]hvar Partalopi situr C; Partalopa hvar

hann situr D; i B förekommer här den sid. 26 anmärkta luckan, och

genom nötning är skriften för öfrigt oläslig. bondi] husbondi

CD; i B oläsligt. 15. fyrir ferr] hefur fyrir farid CD; i B

oläsligt. 17-19. ok er – min sidan] og spurdi, hvorr er bessi

hinn væni madur Partalopi sagdi til sijn og hef ek opt illa ve

rit kominn CD; i B oläsligt. 19. verst] vest D. Partalopi

mælti] fru sagdi hann D; i B oläsligt. 20. gera at] saknas i

BCD. pat] saknas i CD; oläsligt i B.
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keisari yfir Miklagardi ok ætlar pangat at paskvm ok trey

stir sier svo i sinvm travllzskap ok sterkleik, at hann fai

yfir vnnid alla adra. Partalopi mælti: nær skal (hann)

pangat fara? Hon svaradi: i kvelld. Partalopi mælti: ger

pina hæferskv ok lat mik vita, er hann ferr. Hon svaradi:

pat geri ok giarna. Ok vm kvelldit i solargladan kemr

hvspreyian ok segir, at bondi reid brvtt a kolsvórtvm hesti

ok svo sveinn hans. Partalopi svaradi: hefir pv nö(c)kvt

vapnat lia mer? Hon svaradi: ek skal fa per pa bryniv,

er ecki sverd bitr åå, ok hialm allann gvllrodinn. Ok fær

honvm pessi herklædi ok sverd pat, er svo bitr iarn sem

klædi. Hon leysir af honvm böndin ok svo fiótvr af fotvm

honvm ok herklædir hann sidan. Hon feck honvm hinn

bezta hest ok mælti: bidia vilek pik, at pv segir mer,

hvertv ætlar at rida. Hann svaradi: til tvrnimentz i Mikla

gardi. Hon mælti: (ger) a pina hæverskv, at pv heit mer

at koma fyrr hingad enn hvsbondinn. Partalopi mælti: pvi

vilek heita per, at pv skalt alldri avit fa fyrir minar sa

kir. Ok sidan hliop hann a hest sinn ok reid eptir Gram;

ok pvi næst heyrdi hann a bak sier aptr akafliga reid, ok

sa kallar a hann med pessvm ordvm: ek bidr pik, godr rid

1. ok ætlar pangat] saknas i CD, oläsligt i B. 1-2. trey

stir – sterkleik] hann treystir sier so vel i sijnum sterkleika og

ollum tofrum CD; i B oläsligt. 2-3. fai yfir vnnid] munir yfir

vinna CD; i B tydligt endast yfir vinna. 3-4. mælti – kvelld]

svarar: nær skal hamn ætla ad rijda hiedan CD; i B tydligt en

dast svarar nær skal hann .... fara. 4. ger] ok gior upp a

BCD. 5. er hann ferr] pa hann ridur ut CD; i B tydligt...

hann ferr vt. 6. solargladan] solarladan CD. 7. hvspreyian]

husfreyia upp i haullina BCD. brvtt] i burt BCD. 8. sva

radi] spurdi BC, spir D. 8-9. hefir – lia] er hier nockur

vopn edur herklædi ad fa CD; i B tydligt er hier nockur

vopn at. 10-11. fær – herklædi] fær hun honum nu pessi

vopn BCD. 11. svo bitr] beit CD; i B tydligt endast so.

14. ok mælti] hun mælti BC. 15. ætlar at] villt BCD. tvr

nimentz i Mikla gardi] turnimentsins uti i miklagard C; äfven

D, utom att för uti i står viz; i B tydligt endast turnimen ..

lagard. 16. (ger) – heit] a pina hæuersku heit pu BCD.

17. hingad] heim BCD. hvsbondinn] husbondi minn BCD.

Partalopi mælti] hann svarar BCD. 18. avit fa] auitud vera

BCD. 19. hliop]steig BCD. 20. heyrdi]heyrir BCD. 21.

sa kallar] var kallad CD; i B oläsligt.
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dari, at pv bidir min. Enn er Partalopi sa, at hann matti

med öngvm kosti vndan komazt, svo sotti hinn fast eptir,

pa bidr Partalopi hans. Pa mælti sa, er til kom: seg, rid

dari, hvert pv skalt rida. Partalopi svaradi: til parlamentz

i Miklagard. Giór a pina hæferskv, at vid ridvm badir

samt. Partalopi svaradi: hvat hefir pv par at gera? Hann

svaradi: lavardr minn hvarf mer fyrir lóngv, ok hefir ek

hvervetna hans leitad; enn ef hann er a lifi, pa veitek, at

hann mvn pangat fara edr kominn vera. Partalopi svara

di: hverr var lavardr pinn? Hann svaradi: Partalopi, kongs

son af Franz. Partalopi spyr(r): hverter nafn pitt? Ek heiti

Barbarvs. Partalopi mælti: pat veit trva min, at pann

mann hefir ek nv fvndit, er mer hefir mikil fyst a verid at

finna, ok ef pv hefir leingi farit at leita at Partalopa, pa

hefir pv nv fvndit hann. Ok nv verdr par fagna fvndr; ok

segir nv hvorr ödrvm allann atbvrd a peirra farleingd, si

dan peir skildv. Rida peir nv eptir Gram ok hans felaga.

Her drepr Partalopi Gram bonda.

Nv heyra peir, er vndan rida, at riddarar ij rida eptir

peim. Pa mælti Gramr: gervm annat hvort, at vid heing

ivm pa heredr færvm pa heim i kastalann ok setivm pa i

1-2, sa – eptir] at sa (ad pessi CD) riddari sotti hann so

miog at hann matti med aungum kosti fordazt BCD; dock af

fordazt i B synligt endast dazt. 3 pa bidr – kom] bijdr hann

ok mælti nu hinn kommi riddari BCD 3-4. seg – rida] huert

skulu pier rida BCD 5 i Miklagard] til miklagardz BCD.

ridvm] BCD tillägga pangat. 6 bar] pangad D. 7. fyrir]

saknas i B. 8. a lifi] lijfs BCD. 9 bangat faral har koma

BCD veral saknas i CD: oläsligt i B. 9-10. Partalopi sva

radi] Partalopi mælti BCD. 10-11. kongs son] som kongs BCD.

11. spyr(r)] svarar CD: oläsligt i B. 11-12. Ek heiti Barba

rvs] hann svarar barbarus heiti eg BCD. 12. mælti] härefter i

CD pegar med glodum munni. Pat veit trva min saknas i

CD; i B tydligt endast p.... min. 13. er] at BCD. 13-14.

at finna] saknas i BCD. 14. at Partalopa] Partalopa BCD.

15. fagna fvndr] mikill fagna fundr BC: fagnadar fundur D.

16. a heirra farleingd] sinnar farleingdar BCD. 17. skildv]

funduzt BC Rida beir] snerust peir C. og sneru D; oläsligt
i B. 18. Öfverskriften med rödt; saknas i öfriga hss.; dessut

om står här i A, äfven skrifvet med rödt, capti. 19. .ij.] sak

nas i BCD 21 edr færvm pa] vid eirknar edrbindum pa ok

latvm pa fara BCD.
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ena verstv prisvnd fyrir pat er peir pordv at rida eptir

ockr. Sveinninn sagdi: ekvil rada fyrir hestvm peirra. Gramr

mælti: peir skvlv pinir vera ok par med Vrækia ok iallz

dæmi ok allt patriki, er hon åå, petta skaltv hafa, pegar

ek verdr keisari yfir Gricklandi. Ok er peir mættvzt, pa

mælti Gramr vid Partalopa: hverr ertv svo diarfr, at pv

pordir at sia mik, edr pvi komtv hingad? Hefir pv eigi

frett, hversv illa peir hafa farid, er i moti mer hafa verid,

ok ef pv hefdir heyrt nafn mitt, pa mvndir pv med dngv

moti pora at reisa pitt spiot i mot mer, ok af pvi at mer

pickir handa skavmm i at drepa pik, pavil ek, at pid faid

mer hesta yckra, pviat ek hef gefit pa sveini minvm adr;

enn pid farit til kastalans ok verid steikarar minir; vopn

yckvr skal sveinn minn hafa. Nv sem hann pagnar, mælti

Partalopi: pv ætlar at vera keisari yfir Mikla gardi; enn

ek ætla, at Marmoria skal litinn kostnad hafa fyrir per,

pviat sverd mit(t) skal vera teinn i hiarta per, ok ek

skal pik svo steikia, at bædi skaltv brenna vtan ok in

nan. Her eptir hleypir hvorr at ödrvm, ok mættvzt svo, at

i svndr geingv beggia peirra spiotskavpt; ok pvi næst tokv

1. er] at BCD. 2. Sveinninn – hestvm] så äfven B, utom

att för sagdi står mælti; i D står ha mælti sveinninn, eg vil bid

ia ydur um hesta peirra; så ock C. utom att pa mælti sveinninn

saknas. 3. par med] saknas i BCD 3-4 iallzdæmil iallz

nafn BC12. 4. er] sem BCD. 5-6. Ok – Partalopa] Hinir

koma nu eptir ba ridur Partalopi at gram enn Barbarus i moti

(ad CD) sveininum ok er (sem CD) peir mættuzt Partalopi ok

gramur pa mælti gramr BCD. 6. svo] er so ert BCD. 7.

bordir] porir BCD 8 frett] heyrt BCD peir] at beir B.

verid] gengit BCD. 9, ef]er CD. hefdir]hefir BCD. mvn

dir hv] muntu BCD. 10. bitt spiot] skapt B; spiotskapt CD.

mot] moti BCD. ok] enn BCD. mer] sueini minum BCD.

12. yckra – adr] yckar sem bid hafit og gefit honum pa bå

da CD; B = A, utom att för ha – adr står honum pa bada.

13. kastalans] kastala mins BCD ok] härefter i B ett ord

utplånadt, med hvilket denna handskrift af sagan slutar verid

steikarar minir] verit par hia konu minni enn CD. 14. yckvr]

yckar CD. hann pagnarl hinn bagnadi pa C; äfven D, utom

att för hinn står hann. 15.pv ætlar] ætlar pu CD. 16.

skal] muni CD, hafa fyrir ber] af hier hafa CD. 17. i hiar

ta per] hiarta pijns CD. 18-20. bædi – svndr] pu skalt

eigi få utan smån og skamm og hier eptir listur huortueggi sinn

hest med sporum og mættuz med pvi at sundur CD. 20. pvi]

pessu D.
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#3 h

peir til sverda sinna, ok svo lavk peirra vidskiptvm, at

Partalopi hio i hialminn Grams ok klavf hialminn, höfvdit

ok bvkinn til belltis stadar ok skavt honvm davdvm til iar

dar pa mælti Partalopi: stor litt dvgdv per nv stor yrdi

in. A sömv leid hafdi Barbarvs skilizt vid skialldsveininn.

Ä mælti Partalopi: nv skvlvm vid aptr rida til kastala Grams,

pviat peir mvnv par vera, er pvrfa mvnv ockar. Oker

peir kvomv heim til kastalans, pa sier hvsfreyia Grams, at

ij. menn rida heim med iiij hesta; ok er beir kvomv til

kastala, pa vard hvstrv feigin, er hon sa Partalopa, ok

spvrdi, hvat manni sa væri, er med honvm for. Hann sva

radi: pat er skialldsveinn minn. Pvi færdir pv hingad sli

kan mann, er svo er fridr, at slikann hefir ek avngvann sed

vtan ydr? Partalopi mælti: pat er hans erendi ok mitt, at

pv matt leysa bönd af dllvm peim mónnvm, er bvndnir

vorv vpp i höllinni. Ho, ho, sagdi hon, pvi tali per slikt,

pviat pann tima, sem Gramr kemr heim, pa drepr hann oss

dll. Partalopi svaradi: ecki pvrfvm ver hann at hrædazt,

pviat svo akafliga skemta ek honvm i dag, at hann sofnadi

pegar, ok eigi vaknar hann åå xij manvdvm. Hon svara

di: davdan segir pv hann pa. Pat er vist, segir Partalopi.

pat veit menn, segir hon, at pat var gert xx. vetrvm si

dar, enn ek villdi. Nv geck Partalopi vpp i höllina ok ley

sti pa alla, er bvndnir vorv, ok let lavga pa ok feck

1-2. svo – hialminn] söktuz med peim har til at Partalopi

hió i hiálm. 2. hialminn, hófvdit] hamn og hofudit og hålsinn

CD. 3-4 til iardar]a iord CD. 4. pa mælti Partalopi]Par

talopi svaradi CD stor litt] stor illa CD. 4-5. stor yrdi

pin] pijn stor yrdi CD. 7. peirJpeir menn CD ockar ockra

vit hialp CD. 8. kvomv] ridu CD. til kastalans] ad castalanum

CD. at] saknas i CD. 10. hvstrv] h" C; hun D.

11. hvat manni] hvad manna CD. med honvm for] filgir ho

num CD. 13. er svo] ad so CD. 14. hans erendi ok mitt]

ockart erindi CD. 15. matt] låtir CD. 16. höllinni] CD

tillägga miok aumliga. Ho, ho, sagdi hon] hon mælti C, hun

svaradi D. slikt] so CD. 17. sem] saknas i CD. 17-18.

pa drepr hann oss dill mun han drepa oll oss CD. 18. hann]

Gram CD. 19. skemta] skeinkta CD. dag] CD tillägga

af mijnu sverdi. 20. Xij.] pessum xij CD. 21. pa] ad pvi

CD. pat er vist] vijst er pad CD. 22. menn]ek CD. 23.

ek villdi] verid skylldi hafå CD. 24. er] sem CD. lavga]

lausa D. feck] C1) tillägga Partalopi.
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hverivm peirra hinn bezta gangvera, pviat par skorti hvorki

gvll ne silfr ok eigi god klædi ne hesta edr adrar gersimar.

Vm kvelldit, er peir vorv mettir, fara peir at sofa; enn vm

morgvninn eptir bivggvzt peir til borgarinnar; enn peir

vorv par eptir med peirri godri konv, er or hóptvm vorv 5

leystir. Enn er peir kvomv til borgarinnar, pa namv peir

stadar ok villdv sia, hverir fræknaztir vorv, pviat pa hafdi

tekizt atreidin; enn p0 syndizt peim, sem peir mvndv fair,

er fram pyrdi at rida. Petta potti peim vndarlikt af iam

mórgvm riddvrvm, sem par vorv saman kommir, at ecki spiot- 10

skapt var brotid ok eingi riddari pann dag af baki felldr.

Herra, segir Barbarvs, ridvm fram ok siam, hvat velldr, er

eingi porir fram at rida. Ok svo gera peir; rida fram i

leikinn ok sia, hvar ij riddarar rida. Peir vorv brædr

ok bvdv hverivm fram at rida, sem villdi; enn eingi pordi, 15

pviat peir hófdv hinn fysta dag ofan stvngid hvern riddara.

Nv helldr Partalopi til lags spioti sinv ok ridr at peim, er

meiri var, enn Barbarvs at hinvm yngra; enn hinir pegar

bvnir i moti at rida; ok vard hörd atreidin af hvorra tvegg

ia hendi. Enn po ferr svo peirra vidskipti, at peir brædr 20

vrdvyfir stignir, ok gefa peir vpp vopnsin. Partalopi spyr(r),

14 a hvadan |peir erv, edr hvert nafn peirra væri. Pa svaradi hinn

ellri: ek heiti Heinrikr enn brodir minn Vilhialmr; vid ervm

1. hverium peirra] peim øllum D. hin bezta gangvera]

gangvara gódan C, gangvara göda D. 1-2. pviat – eigi]

pvi hyorki skorti i castalanum gull ne silfur ne . 3. fara]

foru CD. 3-4 enn vm morgvninn eptir] og um morguninner

dagur var CD. 4. enn peir]enn hinir CD. 5 peirri god

ri] hinni gódu CD. 6. Enn – borgarinnar] nu ridu peir

Partalopi til borgarinnar oger peir komu par CD. 7. stadar]

stad C 8-9. mvndv – pyrdi] væri eigi fair sem fram por

du CD. 10. ecki] eckirt CD. 11. at baki] var ofan C.

ofan D. 12. er] ad CD. 16. fysta] fyrsta D; fsta C ofan

– riddara] eigi færri riddara ofan stungit enn V* C; äfven

D, utom att riddara saknas. 17. til lags spioti sinv] sijnu spio

ti til lags CD. 17-18 peim, er meiri var] odrum peirra er

meiri var og elldri CD. 19. bvnir – rida] a moti bådir CD.

atreidin] atreid CD. 20. ferr] for CD. at] skrifvet två gån

ger i A; det ena står i slutet af den föregående, det andra i

början af den efterföljande raden. 21. vrdvyfir stignir]verdayfir

unnir CD. 22. hvadan – væri]hvadan komu pid edur huort

er nafn yckart C: öfven D, utom att för yckart står yckar.

23. vid ervm] og ero vit CD.
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synir hertvgans af Braband. Partalopi mælti: pvi kvomv

pid her? Pviat vid forvm sem allir adrir til pessa leiks enn

einkannliga mest at leita Partalopa, sonar Hlavdvirs kongs

af Franz. Barbarvs mælti: hvat vili pid honvm? Peir seg

ia: leggia ockart lif vid hans lif, ef hann vill ockra pio

nvstv hafa. Partalopi mælti: pa hafi pid nv fvndid hann,

ok faid peim aptr hesta sina ok vopn. Nv verda peir ho

nvm svo fegnir, sem peir hefdi hann or heliv heimtann. Pen

na dag var Marmoria leidd vpp i vigskdrd borgarinnar, ok

settr vndir hana stoll af gvlli gerr; enn svo var hon magn

lavs, at ij meyiar stodv hia henni ok stydia hana. Par

vorv pa ok allir peir kongar, er i hennar riki vorv. Peir

sia nv petta, at peir brædr gefa vpp vopn sin, ok pvi næst

piggia peir pav aptr ok ganga a hónd riddvrvnvm peim er

pa vorv nykomnir; ok tala peir nv mart vm, at eingi væri

slikr riddari sem sia. Pa mælti Marmoria: væri Partalopi

her, pa mvndi hann yfir alla stiga i riddaraskap. Oker

hon hafdi petta mælt, pa sie a hana ovit svo langt, ateingi

hvgdi hana ond mvndv hafa. Nv er blasid vm borgina ok

vm herinn, at nv skvlv allir vt rida, pviat peir pola pateigi, at

ij riddarar vkvnnir bæri sigraf peim mikla her, er par

var saman kominn. Okridr nv allr herrinna hendr peim,

enn peir a moti iiij samt, ok vard par hörd atreid. Par

1. Braband] Blålandi CD. 2. pviat vid forvm] pessir svara

CD. 3. mest] CD tillägga foru vit. 4-5 segia: leggia] sog

du vit vilium leggia CD. 5 ockart] ockar D. 6-7. pa –

vopm] pu Barbarus fa peim vopn sijn enn yckur satt ad segia

et pid farid at leita Partalopa pa hafi fid nu fundit hann CD.

9. vpp] saknas i D. 10. af gvlli gerr] giorr af gulli C

10-11. magnlavs] meginslaus CD. 11. ok stydia] ad stydia

CD. 12. peir – vorv] hennar kongar CD. 13. brædr]

CD tillägga heynrik og vilhialmur. 13-14. pvi næst piggia]

pvi fågu CD. 14. aptr] CD tillägga atpeirra hond. 14-15.

ganga – nykomnir] geingu a hond riddara peim sem bar var

kominn C; äfven D, utom att för geingu står ganga. 15-16.

væri slikr riddari] mundi slijkur vera CD. 17. her] nu hier

CD. yfir alla stiga] alla yfir stijga CD. 18. ovit] omeigin

CD. 19. hana – hafa] ad hon mundi ond sijna aptur få C;

hana aund sijna aptur få D. Nv] og nu CD. 20. pat]

saknas i C. 21. bæri]beri CD. beim mikla her]ollum peim

mikla fiolda CD 22 a hendr peim] senn a hendur pes

sum riddurum C; äfven D, utom att för senn står i senn. 23.

iiij.] saknas i CD, i stället står sem vaskaligaz.
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talopi sat a pein svarta hesti, er Gramr hafdi att, ok mætti

hann dngvm svo dramblatvm riddara, at eigi pionadi idrdin,

er peir skildv; ok sv ogn stod af honvm, at helldr villdv

peir hafa heima setid enn par komit. Sömv leid gerdv hans

felagar.

Fra Partalopa.

Nv rida allir til borgarinnar, ok pottizt sa beztr, er

fyrst nadi borginni. Partalopi mælti vid sina felaga: eigi

skvlv ver reka pa sem vora ovini, helldr gefa peim gott

heimleyfi. Peir svara: giarna, herra, sem per vilid. Enn

pat var mal allra konga, at sa ma vel vera keisari yfir

Mikla gardi, er sat a peim svarta hesti; ok verdr mónnvm

midk margrætt vm riddaraskap hans, ok segia allir, at

Marmoria skal hann eiga, hvort er hon villdi edreigi. Par

talopi ridr nv til kastala pess, er Gramr hafdi att, ok

gaf eingi gavmat pvi vtan Vrækia. Hon hvgdi at, ok pe

gar er kvelld kom, reid hon vt or borginni med xxx. rid

dara. Hon reid til kastala, er Partalopi var i: enn pat

vissi eingi madr, er med henni var, at par væri kastali.

Pav kvomv i kastalann ok stigv af hestvm sinvm fyrir hal

lar dyrvm; enn er Partalopi vissi, at Vrækia var komin,

geck hann vt a mot henne ok hof hana sialfr af baki, ok

geingv (pav) sidan til bordz ok allt lid peirra, enn Bar

1. svarta] göda CD. mætti] mætir CD. 2. riddara] sak

nas i CD. idrdin] honum CD. 3. er peir] adur enn C:

adur D. sv – honvm] so mikill ögn botti ollum af honum

standa CD. 4. hafa heima setid] heima hafa verit edur setit

C; heima hafa setid D. Sömv] a somu CD. 6. Öfverskrif

ten endast i A; skrifven med rödt. 7. sa beztr] sa hvorr hep

pinn C, hvør sa heppinn D. 8. nadi borginni] komst i hana

CD. 9. pa] pessa menn CD. helldr geta peim]gefum peim

helldur CD. 10. heimleyfi] heimferdarleifi CD. svara]

svorudu CD. 11. pat] pa CD 12-13 ok – margrætt]

var nu miok margrædt CD. 14. Marmoria] hon CD. er]

sem CD. 16. eingi] CD tillägga madur. vtan – at] sak

nas i C D = A, utom att för vtan står nema och för at står

ad pvi. 17. er] er sem C, sem ad D. reid hon]rijdur hon

CD. 18. Hon – i] hon rijdur nu til kastala pess er Parta

lopi var CD. 19. madr] saknas i CD. er med – kastali]

så er med henne var ad hann væri par fyrir D; C= A, utom

att för er står sa. 20. pav kvomv i] hon kom inn i CD.

21 var) var par CD. 22.vt a mot] i móti CD. hof]tok

CD. 23. pav] så CD. sidan til bordz] undir bord CD.

0. Klockhoff, Partalopa saga.
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barvs pionadi Partalopa ok skeinkti. Wrækia sat ok sa

hann ok mælti ecki; hvorki matti hon eta nedrecka, enn

ymsir forv litir or hennar andliti, stvndvm var hon ravd

sem blod eda rosa enn stvndvm hvit sem lilia. Petta finnr

Partalopi ok vill eigi til tala. Vrækia spvrdi, hverr sa

madr væri, er Partalopa pionar. Hann er minn skialldsveinn,

sagdi Partalopi. Pav letta nv pessv tali ok erv par pessa

nott i mikilli gledi, enn vm morgvninn bivggvzt pav i brvtt

or kastalanvm Partalopi ok Vrækia med sinv lidi til her

bergia Vrækiv. Enn hon reid til hallar Marmoriv ok geingr

pegar fyrir hana ok heilsadi henni med blidv andliti ok

hlæianda briosti ok mælti: gvd gefi ydr goda daga ok eptir

vilia ydrvm at lifa. Marmoria svaradi: hvat velldr blidlæti

pinv, systir? Hefir pv nöckvd fregit tidinda? Vrækia sva

radi: kongar pinir lata nv leita at peim riddara, er sigr

vann her a fldtvnvm i gær; edr hvat manni var hann? Mar

moria mælti: eigi veit ek pat, nema pv segir mier. Vræ

kia mælti: sied heti ek hann, enn giorr veiztv, hverr hann

er. Marmoria mælti: avngvan veit ek pann lifanda, at

10

15

ek kvnna giörr enn pv. Vrækia svaradi: ek segi per lif 20

pess mannz, er pv hvgdir lóngv davdan; enn pat er Parta

lopi, vnnvsti pinn. Marmoria mælti: minn mik eigi asorgir

minar; pat veit ek, at minn fögnvdr mvn alldri svo mikill

verda, at ek mega sia Partalopa, pviat pv sagdir mer hann

1. Partalopa] peim CD. Vrækia] enn Orakia CD. 2.

matti hon] hon villdi huorki CD. 3. ymsir – andliti] imsir

litir foru i andlit henne CD. 4. eda rosa] saknas i CD.

5. til tala] vita CD. 5-7. hverr – Partalopi] hvorr er sa

madur er ydur piónar Partalopi sagdi pad er minn skialldsveinn

CD. 7. pav] enn pau CD. 8 i brvtt] burt CD. 9-10.

til herbergia Wrækiv] og leid sijna til miklagards og geck Par

talopi med lid sitt til herbergia Orakiu C. 10. reid] rijdur

CD. 11. heilsadi] heilsar D. blidv andliti] mikillri blijdu

C; mikilli blijdu D. 11-12. okhlæianda briosti]saknas i CD.

13. svaradi] spirr CD. 14. Hefir] eda hefir CD. nóckvd

fregit tidinda] nockur nij tijdindi freigit C; äfven D, utom att

för freigit står fregnad. 14-15. svaradi] mælti CD. 16. a

flótvnvm] i parlamenti CD. manni] manna CD. 18-19.

veiztv, hverr hann er] kunne pier hann CD. 19. mælti] sva

rar CD. 21. longv] fyrir laungu CD. 22. minn] min

tu CD. 23-24 pat veit – Partalopa] pvi ek veit ad alldri

mun minn fognudur (fagnadur D) sô mikill verda ad ek muna

Partalopa sia CD,

4
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davdan. Vrækia mælti: hann sat a peim svarta heste i

gær, er allir köllvdv beztan riddara, ok er hann nv i minvm

herbergivm. Nv lat kalla saman a morgin alla pina hof

dingia ok vit af peim sina radagerd. Ok vm morgvninn

eptir let hon svo gera; ok er peir kvomv, sögdv peir

henni, at pann riddara, er sigr vann af riddvrvm vorvm i

gær, hann velivm ver per til mannz enn oss til höfdingia,

ef ver finnvm hann. Hon bad kalla sier konginn af Franz,

ok er hann kom til hennar, setti hon hann i hasæti hia

sier ok spvrdi, ef hann vissi ndckvd til sonar sins. Hann

svaradi: pvi kom ek hier, at ek vissi, ef hann væri a

life, at hann mvndi her koma; enn nv veit ek vist, at

hann er davdr, pviat ek se hann eigi her. Marmoria

bidr Vrækiv, systvr sina, kalla riddara sina pa er hon

hafdi i sinvm herbergivm; ok svo gerdi hon. Sidan kvomv

pav i havllina, Vrækia ok Partalopi ok allt lid hans;

ok pegar er Hlddvir kongr sier son sinn, stod hann vpp i

moti honvm ok tok hann i fadm sier ok vorv par mik

lir fagna fvndir med peim. Enn Marmoria bidr kong leida

som sinn til hasætis med sier. Sezt nv kongr a adra hónd

henni enn åå adra Partalopi. Hon spyr(r) nv, hvat tid he

fir verid vm æfi hans, sidan hann for or Mikla gardi; enn

hann sagdi henni allt, hversv farit hafdi. Ok sidan, er hann

hafdi vr ent sågv sina, pa stodv vpp allir kongar ok erki

biskvpar ok adrir höfdingiar, er par vorv, ok villdv taka
--

3. kalla saman a morgin] a morgun kalla CD. 3-4. hóf

dingia] CD tillägga a tal. 4. sinal peirra CD. eptir] sak

nas i CD. 5. svo] nu so D. kvomv] CD tillägga saman.

6. af riddvrvm vorvm] å vorum riddurum CD. 8. Hon] Marmo

ria CD. 11-12. a life]lijfs CD. 12. koma]kominn CD. vist]

fyrir vijst CD. 13. se hann eigi her] ma hann hier eigi sia

CD. 14. systvr sina] saknas i CD kalla riddara sina pa] ad

kalla pa riddara CD. 15. herbergivm] vardveitslu CD svo

gerdi hon] hon giordi so CD. kvomv] koma CD. 17. er]

saknas i CD. sier] sa CD. 18. fadm] fang CD. 18-19.

miklir fagna fvndir] mikill fagna fundur C; mikill fagnadar fun

dur D. 19. med peim] saknas i CD, så ock det följande

Enn. 20. Sezt nv kongr] og setst kongur nu CD. 21. åå

adra Partalopi] Partalopi a adra CD. spyr(r) nv] CD til

lägga Partalopa. 22. æfi hans] hans æfi CD. 24. hafdi vr

ent] hafde uti C; hefur uti D. vpp allir kongar] allir kongar

upp CD. 24-25. erkibiskvpar] CD tillägga hertugar och ial

lar. 25 er] peir er CD.

5
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hann sier til keisara. Enn hann mælti i mot, vtan peir

iatvdv pvi, er hann beiddi Peir sögdv, at hann ætti öllv

vid pa at rada; enn vita vilivm ver, hvers pv beidir. Hann

svaradi: at Barbarvs fai Vrækiv, systvr Marmoriv. Peir

spvrdv, hvat manni hann væri edr hverrar ættar. Partalopi

svaradi: hann er sonr kongs af Bretlandi ok kongborinn i

allar ættir; fadir hans er nv andadr, enn medan hann lifdi,

fanzt eingi honvm betri riddari: hann hefir ok latid sitt riki

fyrir minar sakir ok svo frændr; hann hetir ok gefit sik gvdi

enn hafnad fiandanvm; enn fyrir pann godvilia, er hon he

fir mer gert, pa fær ek hennieigi golldit, nema ek fai hen

ni enn bezta riddara, er ek veit vera i heiminvm. Pa mælti

Marmoria: pat vilek, systir, at pv segir, hversv per er vm

gefit pessv mali at svara; enn ef pv villt mitt rad hafa, pa

ger petta. Vrækia svaradi: pat veit ek, systir, at pv mvnt

heillt rada mer ok adrir höfdingiar, okydrv radivilek fylg

ia; enn ef per vilid, at ek taki mann, pa vil ek annat

15 b hvort penna eiga edr avngvan, pviat ek veit, at madr vill

mer eingi betra enn Partalopi. Nv stendr Barbarvs vpp

med sampycki allra höfdingia ok festir sier Vrækiv; ok nvi

stad var Partalopi tekinn til keisara, ok settv hann i ha

sæti iiij. kongar ok Xx.; enn Marmoriv tokv peir til drott

ningar ok settv hana hia Partalopa; enn hann festi hana

par at öllvm hiavervndvm. Enn pann dag vorv allir pessir

höfdingiar i bodi Partalopa; ok pegar eptir var til brvdlavps

1. sier] saknas i CD. 1-2 i mot – frvila moti og sag

di ad hann villdi pad eigi utan peiriatadi honum bad C; äfven

D, utom att för iatadi står iåtudu. 2. at hann] at saknas i

C. 3. vid pa at rada] ad rada vid pa CD, hvers pv bei

dir] sogdu peir huors pier beidiz CD. 4. at Barbarvs] ekvil ad

Barbarus CD. 5. manni] manna CD. ættar] CD tillägga

hann er. 6. svaradi] mælti CD. 6-7. ok – ættir] saknas

i CD. 7. fadir hans er] og er fadir hans CD. 8. eingi]

CD tillägga i heiminum. sitt riki]riki sitt C'D. 9. svo] sak

nas i CD. gefit] nu gefit CD. 10. enn] og D. hon]

Orakia CD. 1 1. hennieigi]eigi henne C 12 bezta] kurteisa

sta CD. 13-14. hversv – svara] hvorsu pu villt pessu måli

svara CD. 14. villt] villir D. 16. rada mer rad leggia

a med mier CD. 18. eiga] saknas i CD. 18-19. madr

vill mer eingi] einginn madur vill mier CD. 21. tekinn til

keisara] til keisara tekinn CD. 23-24. enn hann – hiave

rvndvm] saknas i CD. 24. pessir] saknas i CD 25. brvd

lavps] brudkaups D.
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bvid, ok vorv par at pvi brvdlavpi peir iiij. kongar ok.xx.

ok .xviiij erkibiskvpar, ok sialfr patriarchinn af Constanti

nopilem pvsadi pav Partalopa ok Marmoriv, enn .iij erchi

biskvpar pav Barbarvs ok Vrækiv. Sv veizla stod halfann

manad; ok at peirri veizlv gaf Partalopi Barbarvs kongs

nafn ok par med Gaskoniam ok Eqvitaniam ok Nordmandi;

ok for Barbarvs vt til Bretlandz ok gerdizt par kongryfir

favdr leifd sinni ok kristnadi pat land allt vm sidir. Enn

eptir pessa veizlv forv allir höfdingiar heim hverr til sins

heimilis ok rikis, ok gaf Partalopi peim godar giafir ok stor

mannligar, ok eingi kom par svo fatækr, at eigi færi fvll

sæll i brvtt. Enn pat gaf hann födvr sinvm, at eingi kongr

i Franz skylldi sidan vera skylldr i ndckvrvm hlvt keisara

nvm i Mikla gardi. Ok for hann sidan til rikis sins; enn

Partalopi ok Marmoria riktv i Mikla gardi ok dllv Grick

landi ok mörgvm ddrvm storlóndvm; ok lykr svo sågv Par

talopa; ok gefi gvd oss alla goda daga vtan enda. Amen.

1. brvdlavpi] brudkaupi D. peir – Xx.] peir saknas i C:

för öfrigt = A; pessir xxiiij D. 2. Kviiij.] 18 CD. 3. pv

sadi pav] pusadi hann pau saman CD 4. Sv veizla] veislan

CD. 6. Eqvitaniam] aqvitania CD. 7. Barbarvs] CD til

lägga og Orakia. vt] saknas i CD. 9. veizlv] skrifvet

veidzlv. 10. heimilis ok] saknas i CD peim] og Marmoria

ollum CD. 10-11. ok stormannligar] saknas i CD. 13.

skylldr] skattgildur CD. i nöckvrvm]um nockurn CD. 14.

tilJ heim til CD. 16. svo] hier so D. 17. alla] saknas i

CD. vtan] fyrir utan CD.
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Sid 7 anm. till rad. 18 står tueim BD läs tueim B
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99 ** pi - 29 pik,
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5 9 VI 31 21 ** 32 1715 33 175

, IX ,, 3 uppifr. », inländska, isländska

, XV , 3 , efter röng tillägges 281

, , 5 medifr. står 40* läs 452-3

,, XVI , 1 ** , -vunnit 39 -svunnit
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,, XXI ,, 6 -- efter pins tillägges 205

*3 } } ,, 21 39 står pers. läs pers. sing.
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Förord.

Vid den redogörelse för allmogemålet i Fryksdalen, vi här lemma,

afse vi i synnerhet språket i Nedre Fryksdals härad och inom detta

företrädesvis i de båda socknarna Östra och Västra Emtervik. För

denna inskränkning af våra undersökningar till ett jämförelsevis litet

språkområde hafva vi sökt lemna ersättning genom en såvidt möjligt

uttömmande redogörelse för de där förekommande språkföreteelserna.

Ehuru vi ej äro i tillfälle att här framlägga mera än en mindre del

af de iakttagelser beträffande Fryksdalsmålet, vi under många år

gjort, hoppas vi dock, att denna del, behandlande grammatikens

grundläggning, ljudläran, skall kunna gifva en någorlunda fullständig

insigt i munartens skaplynne.

Denna munart är i afseende på sina slägtskapsförhållanden att

bestämma såsom svensk, närmande sig till norskan i mycket, dock

så, att den i alt väsentligt afgjordt visar sig såsom svensk. Likhe

ten med norskan visar sig i synnerhet i delar af ordskatten och i

vissa ljudlagar. Med målet i de angränsande landskapen Dalarne

och Västmanland visar den föga likhet, mera med språket i Väster

götland och Dalsland. Af de inom Värmland förekommande öfrige

munarter äro Jösse härads och Nedre Ålfdals härads de, med hvilka

Fryksdalskan mest öfverensstämmer. – Det säger sig själft, att

målet för närvarande är stadt i en hastigt försiggående omdaning i

följd af folkskolorna, den alt lifligare blifvande samfärdseln och icke

minst Fryksdalingens kända vana att långa tider af året vara aute

på arbete” i andra landskap.

Fryksdalskan har hittills lika litet som någon annan värmländsk

munart varit föremål för en vetenskaplig undersökning. De uppgif

ter beträffande målet, som hittills gifvits, äro, så vidt vi veta, en

dast följande:

En liten ordlista (upptagande 92 personnamn samt 51 verb och

appellativ) uti Beskrifning öfwer Wärmeland af Erik Fernow, Gö

theborg 1773, sidd. 151–56. Oaktadt dessa ord enligt Fernows upp

gift hufvudsakligen förskrifva sig från Fryksdalen och Jösse härad,

hafva vi ej återfunnit mera än 9 personnamn och 20 andra ord,
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hvaraf synes, att målet på de sista 100 åren måtte hafva undergått

stora förändringar.

Några små, icke fullt riktiga, språkprof (14 rader) uti Beskrif

ning öfver Wermland af P. Björkman. I. Carlstad 1842, sidd.38–39.

En ordlista samt en och annan notis, hufvudsakligen från Ofre

Fryksdalen, uti Vandring i Wermlands Elfdal och Finnskogar af

M. Axelsson, Stockholm, 1852, sidd. 145–58, 107–30. Dessa upp

gifter lida af en synnerligen bristfällig ljudbeteckning och äro ej

häller fria från på annat sätt oriktiga former.

Några få, till halfva antalet oriktiga, uppgifter från Öfre Fryks

dalen, meddelade af E. Jessen i Pædagogisk tidskrift, utgifven af L.

A. A. Aulin, 1869, sidd. 295–6.

Tvänne uti tidskriften Nu, första årgången 1874–75, införda

sagor, ”Askpôten” och ”Fanten å käringa”, upptecknade af Frih. G.

Djurklou med biträde af landstingsmannen, numera riksdagsmannen

Jan Magnusson i Granbäckstorp. Språket (Gräsmarks-mål) står på

gränsen mellan Öfre och Nedre Fryksdalens munart. Ljudbeteck

ningen måste naturligtvis lemna åtskilligt öfrigt att önska, då sa

gorna offentliggjorts i en tidskrift för skönliteratur utan afsigt att

meddela vetenskapliga upplysningar, men för öfrigt äro dessa upp

teckningar verkliga mästerverk genom sitt lyckliga återgifvande af

Fryksdalskans och Fryksdalingens skaplynne.

Vid jämförelser med riksspråket hafva vi i afseende på, hvad

såsom riksspråk rätteligen må anses, följt Svenska Akademiens ord

lista samt Rydqivsts Svenska Språkets lagar.

För de brister i afseende på fullständighet och följdriktighet i

ljudbeteckningen, som trots därpå särskildt nedlagd möda i följd af

otillräckliga typografiska hjälpmedel förefinnas, få vi anhålla om be

näget öfverseende. – Uti ord tillhörande Fryksdalsmålet ha vi för

att bereda rum åt accenter utbytt tecknen å, ä, ö mot av, e, a. Uti

isländska ord hafva vi ansett oss böra för u-omljudet af a upptaga

beteckningen p. Till ap, e, p, t, d, n, l samt de flesta accentuerade

vokaler hafva motsvarande versaler icke varit att tillgå.

Till medlemmarne af Värmlands landsmålsförening och särskildt

Fil. Kand. E. H. Lind frambäres härmed ett hjärtligt tack för mån

gen värdefull upplysning och vänskapligt råd.
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Nyttjade källor:

Aasen, Ordb. = Norsk Ordbog af I. Aasen. Christiania 1873.

Aasen, Gramm. = Norsk Grammatik af I. Aasen. Christ. 1864.

Ak. Ordl. = Ordlista öfver svenska språket, utgifven af Svenska aka

demien. Stockholm 1874.

Andresen = Ueber deutsche Volksetymologie von Karl Gustaf Andresen.

Heilbronn 1876. 0

Belfrage Ts' verbet i Västgötamålet af A. G. L. Belfrage. Lund

1871.

Bodorff = Bidrag till kännedomen om Folkspråket på Öland af J. V.

Bodorff. Stockh. 1875.

Brücke = Grundzüge der Physiologie und Systematik der Sprachlaute

von Ernst Brücke. 2 Aufl. Wien 1876.

Cl.-V. = An Icelandic-english Dictionary of R. Cleasby by G. Wig

fusson. Oxford 1874.

Colliander = Bidrag till kännedomen om Halländska Allmogemålet af

C. A. Colliander. Lund 1868.

Corssen = Ueber Aussprache, Vokalismus und Betonung der lateinischen

Sprache von W. Corssen. 2 Ausg. Leipzig 1868.

Delsbom. = Upränning till en grammatik för Delsbomålet. Söderhamn

1862.

Fick = Vergleichendes Wörterbuch der Indogermanischen Sprachen von

A. Fick. 3 Aufl. I–IV. Göttingen 1874–1876.

Freudenthal, Nyl. = Om Svenska allmogemålet i Nyland. Af A. O.

Freudenthal. – I Bidrag till kännedom af Finlands natur

och Folk, 15 häftet. Helsingfors 1870.

Freudenthal, RWm = Upplysningar om Rågö- och Wichterpalmålet i

Estland. Af A. 0. Freudenthal. – I nyssnämda Bidrag, 24

häftet. Helsingf. 1875.

Gislason, Navneord. = De oldnordiske Navneords Böining. Nogle Be

mærkninger af K. Gislason. – I Tidskrift for Philologie og

Pædagogik, 6 årg. 1866.

Hammershaimb = Færöisk Sproglære af V. U. Hammershaimb. – I

Annaler for Nordisk Oldkyndighed og Historie. Kjøbenh. 1854.

J. A. A., Klusila konsonantljuden = De klusila konsonantljuden. Kri

tisk uppsats af J. A. A. Norrköping 1876.

J. A. A., Ljudlära = Bidrag till Svenska språkets Ljudlära af J.A.A.

Linköping 1869.

J. A. A., Qvantitetslära = Bidrag till svenska språkets Qvantitetslära

af J. A. A. Stockh. 1874.
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Jessen, H.-J. = Notitser om dialecter i Herjedal og Jemtland. Af E.

Jessen. – I (norsk) Historisk Tidskrift, Band III.

Jessen, V.-B. = Uddrag af optegnelser om Vermsk og Båhuslänsk. Af

F. Jessen. – I Pædagogisk Tidskrift, utg. af Aulin. 1869.

Kalén = Östgötha Dialecten. Af M. W. Kalén. Upsala 1846.

Kok = Det Danske Folkesprog i Sønderjylland ved J. Kok. I, II. K0

benh. 1863, 1867.

Leffler, I-omlj. = Bidrag till läran om i-omljudet. Af L. F. Leffler.

I Nordisk Tidskrift for Filologi og Pædagogik. Ny række. 2

Bind. Københ. 1875–-76.

Leffler, Konsonantljuden = Om Konsonantljuden i de svenska allmoge

målen. I. Af L. F. Leffler. Upsala 1872.

Leffler, Ljudfysiologiska undersökningar = Några ljudfysiologiska

undersökningar rörande konsonantljuden. I. Af L. F. Leffler.

Upsala 1874.

Leffler, V-omlj = v-omljudet af i, i och ei i de nordiska språken. I.

Af L. F. Leffler. Upsala 1877.

Leffler, Västml. folkspråk = Anteckningar om Västmanlands folkspråk.

Af L. F. Leffler. – I Svenska fornminnesföreningens tidskrift.

2 bandet. Stockholm 1873–74.

Linder = Om allmogemålet i Södra Möre härad i Kalmar län af N.

Linder. Uppsala 1867.

Lyngby, Sønderjysk spr. = Bidrag til en sonderjysk sproglære. Af

K. J. Lyngby. Københ. 1858.

Løkke = Modersmaalets Formlære i udførlig Fremstilling af Jakob

Lokke, Kristiania, 1855.

Misteli = Ueber griechische Betonung, Sprachvergleichend-philologische

Abhandlungen von Franz Misteli. I. Paderborn 1875.

Möbius = Dänische Formenlehre von Th. Möbius. Kiel, 1871.

Möller = Ordbok öfver halländska landskapsmålet samlad af P. Möller.

Lund 1858.

Petersen = Det danske, norske og svenske Sprogs Historie. Af N. M.

Petersen. I, II. Kjöbenh. 1829, 1830.

Richert = Bidrag till läran om de konsonantiska ljudlagarna af M. B.

Richert. Upsala 1866.

Rietz = Svenskt Dialekt-Lexicon af J. E. Rietz. Lund 1867.

Russwurm = Eibofolke oder die Schweden an den Küsten Eh stlands

und auf Runö von C. Russwurm. I, II. Reval 1855.

Rydq = Svenska Språkets Lagar af J. E. Rydqvist. I–V. Stockh.

1850–74.

Sievers = Grundzüge der Lautphysiologie von E. Sievers. Leipz. 1876

Storm = Om Tonefaldet (Tonelaget) i de skandinaviske Sprog. Af Joh

Storm. – Aftryck af Christiania Widenskabs-Selskabs Forhand

linger för 1874.

Sundevall = Om fonetiska bokstäfver af C. J. Sundevall. – I Veten

skaps-Akademiens handlingar för 1855.

Unander = Allmogemålet i södre delen af Westerbottens län. Af Ferd.

Unander. Upsala 1857.
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Upmark = Upplysningar om Folkspråket i Södertörn. Af G. Upmark.

Stockh. 1869.

Varming = Det jydske folkesprog af L. Warming. Kjøbenh. 1862.

Wahlström = Uplandsdialekten. Af J. E. Wahlström. Upsala 1848.

Weigand = Deutsches Wörterbuch von Dr. Friedrich Ludwig Karl Wei

gand. 2 Aufl. I, II. Giessen 1873, 1876.

Widmark = Bidrag till kännedomen om Westerbottens landskapsmål.

Af F. Widmark. Stockh. 1863.

Wimmer = Fornnordisk formlära af L. F. A. Wimmer. Københ. 1870.

Winteler = Die Kerenzer Mundart des Kantons Glarus. Vom J. Win

teler. Leipzig und Heidelberg 1876.

Öfriga någon gång citerade arbeten anföras i det följande med sin

fullständiga titel.
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ack.

adj.

ags.

anf. st.

best.

d

dalsl.

delsb.

dial.

engl.

enl.

f.

fd.

fem.

fht.

fr.

fsax.

fsv.

g

gen.

hels.

holl.

isl.

it.

jfr.

jtl.

lat.

lit.

i

Öfriga förkortningar.

ackusativ.

adjektiv.

angelsaxiska.

anfördt ställe.

bestämd.

danska.

dalsländska. -

delsbodialekten i Helsing

land.

dialekt.

engelska.

enligt.

följande.

forndanska.

femininum.

fornhögtyska.

franska.

fornsaxiska.

fornsvenska.

gotiska.

genitiv.

helsingska.

holländska.

fornisländska.

italienska.

jämför.

jämtländska.

latin.

= litauiska.

m., mask. = maskulinum.

mht.
-

medelhögtyska.

mom. = moment.

motsv.= motsvarar.

Il. = norska.

nom. = nominativ.

neutr. = neutrum.

nht. = nyhögtyska.

nyisl. = nyisländska.

nyl. = nyländska.

nysv. = nysvenska.

obest. = obestämd.

part. = particip.

pass. = passiv.

plt. = plattyska.

pl., plur. = pluralis.

pres. = presens.

pret. = preteritum.

pron. = pronomen.

rsp. = nysvenska riksspråket.

rågö. = rågödialekten i Estland.

S. = Södra.

s., sid. = sida.

sing. = singularis.

88. = såsom.

sv. = svenska.

t. = tyska.

upl. = upländska.

vanl. = vanligen.

värml. = värmländska.

västml. = västmanländska.

ög. = östgötska.
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FTVHSlålSIlålfts ljlilärd

af

A. G. Noreen.

A. Ljudfysiologisk öfversigt.

L. Vokaler.

§. 1. Ordnar man målets vokaler efter deras likhet i af

seende på bildningssätt, erhåller vokalsystemet, om man ansluter

sig till Sievers uppställning (Sievers s. 44), följande utseende:

eller, om man ansluter sig till Brücke's uppställning (Brücke, s. 29),

följande:

A. G. Noreen: Fryksdalsmålets ljudlära. 1
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§. 2. Närmare bestämdt beteckna vi med ofvanstående tolf

tecken följande ljud:

1. I är sv. riksspråkets i-ljud utifri, ligga (Rydq. IV, 198;

J. A. A. Ljudlära, s. 7; Sundevall, s. 61, 3), Sievers i*, Brüc

ke's i.

2. E är riksspråkets e-ljud uti stek, fett (Rydq. IV, 197;

J. A. A. Ljudlära s. 7; Sundevall s. 62, 5). Det synes ligga

emellan Sievers e* och i*, Brücke's e och i.

3. e är riksspråkets ä-ljud i fä, käpp (Rydq. IV, 203;

J. A. A. Ljudlära s. 7; Sundevall s. 63, 2). Det synes nära

sammanfalla med Sievers e*, Brücke's e*.

4. Æ är riksspråkets a-ljud i natt, tapp (Rydq. IV, 194;

J. A. A. Ljudlära s. 9). Det tyckes ligga emellan Sievers a

och då, Brücke's a och ae.

5. A är riksspråkets a-ljud i dag, tam (Rydq. IV, 195;

J. A. A. Ljudlära s. 7. Märkvärdigt nog anser Sundevall, s.

64, detta a och det nyss nämda æ vara ”ett och samma ljud,

långt och kort”). Det torde ligga emellan Sievers' a och o* och

är tvifvelsutan Brücke's a”, till hvilket Sievers icke upptar någon

motsvarighet.

6. æ är riksspråkets å-ljud i på, må (Rydq. IV, 202;

J. A. A. Ljudlära s. 8; Sundevall s. 65, 2), Sievers o", Brüc

ke's o.

7. 0 är riksspråkets o-ljud i bo, bott (Rydq. IV, 199;

J. A. A. Ljudlära s. 8; Sundevall s. 65, 3). Det synes ligga

emcllan Sievers o" och u*, närmare det senare, och likaså mel

lan Brücke's o och u.

8. p är ett ljud, som inom riksspråket söker sin närmaste

motsvarighet i det s. k. öppna o-ljudet (Rydq. IV, 198; J. A.

A. Ljudlära s. 8. Sundevall, s. 64, 1, synes oss sammanblanda

”öppet o-ljud" och å-ljud). Det är väl detta 9, som beskrifves af

J. A. A. Ljudlära s. 11 och Sundevall s. 67, 4. Dock kunna vi

i så fall icke till alla delar godkänna deras beskrifning. Oss

synes detta ljud bildas sålunda, att läpparne intaga läget för a

eller å (i målet varierar nämligen ljudet i någon mån), under

det att tungan intar läget för ”öppet ä” (som i målet saknas;

beskrifvet hos J. A. A. Ljudlära s. 10; Sundevall s. 63, 3), re

spektive ä. Det skulle i så fall ligga emellan Sievers ö* och o",

Brücke's a* och oa.
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9. dé är riksspråkets "e" i obetonade slutstafvelser t. ex.

dagen, vapen (Rydq. IV, 197). Detta ljud synes oss komma

mycket nära riksspråkets "öppna ö” i förr (J. A. A. Ljudlära

s. 10; Sundevall s. 67,3), och vi tro oss kunna bestämma det

såsom ett "öppet ö" bildadt med passiva läppar (om hvilket bild

ningssätt se Sievers s. 46, jfr ock s. 124). Det ligger sålunda

mellan Sievers ö* och e*, Brücke's a* och ea. För att icke alt

för mycket afvika från häfdvumnet skriftbruk utsätta vi i det

följande de äfven i fall sådana som rsp. vatten, målets vættdén o.

d., där, strängt taget, då alls icke höres. Jfr härom Sievers s.

26 f.

10. 0 är riksspråkets ö-ljud i dö, hö (Sundevall s. 67,2.

Mot beskrifningen hos J. A. A. Ljudlära s. 8 torde kunna an

märkas, att tungan innehar läget för e, icke för ä). Det synes

ligga mellan Sievers ö" och ä*, Brücke's o" och u*.

11. U är riksspråkets u-ljud i du, hus (Rydq. IV, 201;

Sundevall s. 65,5. Mot J. A. A:s beskrifning, Ljudlära s. 8 torde

få göras samma anmärkning som i afseende på ö). Det tyckes

hafva sin plats emellan Sievers ä* och u*, Brücke's ut och u.

12. Y är riksspråkets y-ljud i by, rygg (Rydq. IV, 202;

J. A. A. Ljudlära s. 8; Sundevall s. 61,1), Sievers ä*, Brüc

ke's u*.

Anm. Huruvida målet äger riksspråkets "öppna u-ljud" i

lugg, udd (Rydq. IV, 200), tilltro vi oss ej att med visshet

afgöra, men hålla dock före, att så ej är förhållandet. Snarast

torde man vilja finna det framför målets l t. ex. gul gul, ful ful.

§. 3. Utom klangfärgen, för hvilken vi nu redogjort,

hafva vi hos vokalerna att iakttaga: kvantitet (uttalstid), ex

spiratorisk accent (ljudstyrka, "betoning", "tonvigt") samt mu

sikalisk accent (tonhöjd)*).

I afseende på kvantiteten kan hvarje vokal utom dé, som

alltid är kort, vara antingen lång eller kort (angående bety

delsen af dessa uttryck se Sievers s. 121; jfr J. A. A. Qvanti

tetslära s. 3 ff.). T. ex. is is, iss ides; sne sned, snett snedt;

mg med, mett mätt; smæl smal, smæll small; hat hat, hatt haft;

gao gå, gaott gått; bot bot, bott bott; bg bud, bott botten; rø röd,

*) J. A. A. synes sammanblanda kvantitet och exspiratorisk accent (J.A.

A. Qvantitetslära, flerest.), Sundevall sammanblandar exspiratorisk och mu

sikalisk accent (Sundevall, s. 73 ff.). Jfr mästa not.
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røtt rödt; ut ut, hutt hut; sy sy, sytt sytt. Vokalens längd lemma

vi obetecknad i stafvelse med tonvigt, i obetonad stafvelse åter

utmärka vi den med fet typ. Korthet beteckna vi i tonvig

tig stafvelse medelst den följande konsonantens dubbelskrifning, i

obetonad stafvelse lemna vi den obetecknad, t. ex. bakder bakar,

sakfr saker, falen farlig, sakæn sakerna, kættær kattor, skæffr

skaffar, besta) bestå, kanin kanin.

§. 4. I afseeende på den exspiratoriska accenten kunna

alla vokaler utom dé, som alltid är obetonad, vara antingen be

tonade eller obetonade *). Enär af skäl, som i nästa § an

gifvas, målets exspiratoriska accent kan utmärkas genom samma

tecken som den musikaliska accenten, beteckna vi här en vokals

"betoning" (ljudstyrka) genom utsättande af hans musikaliska ac

cent. "Tonlöshet" (ljudsvaghet) hos vokalen lemna vi alltid o

betecknad. Ex. låsærgt lasarett, kåsstrul kastrull, perón päron,

Kåttrinæ Katarina.

§. 5. Den musikaliska accenten är i målet synnerli

gen utbildad och mångfaldig. Till en början hafva vi att åt

skilja enkel och sammansatt accent. Den förre låter vokalen

under hela sin uttalstid bibehålla samma tonhöjd, den senare lå

ter honom under uttalandet höja eller sänka sig från en tonhöjd

till en annan *) (cirkumflex). Den enkla accenten är vidare, alt

efter det olika förhållande i afsende på tonhöjd, hvari en vokal

kan stå till närliggande stafvelsers vokaler, af fyra slag, hvilka

vi här beteckna med namnen: gravis, hög gravis, låg akut och

akut. -

1. Med gravis utmärka vi den till tonhöjden lägsta

vokalen i ett ord. Denna utgör den grundton, öfver hvilken

man i ett sammanhängande tal väl höjer sig, men under hvilken

man deremot aldrig sänker sig, för så vidt man ej vill ge sin

röst ett särskildt uttryck såsom hot eller bäfvan.

2. Hög gravis * utgör i förhållande till grundtonen ter

sen t. ex. jettfºr getter, föttfºr fötter, sèttćr sitter.

*) J. A. A. Klusila konsonantljuden s. 48 f. vill förklara olikheten mel

lan betonad och obetonad stafvelse ur den olika kvantiteten, såsom oss sy

nes misslyckadt, enär ju obetonade vokaler med lång kvantitet gifvas (se

t. ex. ofvan § 3, nedan § 1 05, anm.) liksom omvändt betonade korta

vokaler ss. i isl. m. fl. språk.

*) Den förra tonen har då i målet alltid vida längre uttalstid (kvantitet)

än den senare.
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3. Låg akut ” utgör i förhållande till grundtonen öfver

stigande kvarten t. ex. mågaësin magasin, pótåtis potatis.

4. Akut är i förhållande till grundtonen kvinten, öfver

ensstämmer således i tonhöjd alldeles med hvad för grekiskan

och latinet angifves (Corssen II, 797). Öfver akut höjer man

sig uti vanligt tal icke, så framt man ej afser ett särskildt ut

tryck i rösten såsom förvåning, tvifvel, oro o. d. Ex. på akut

äro: béstå0 bestå, lévændés lefvandes.

Dessa accenter följa alltid på hvarandra i en konstant ord

ning nämligen: .... låg akut, låg akut, akut, gravis, hög gra

vis, akut. Sålunda: om i ett ord ultima har akut, har alltid

penultima hög gravis, antepenultima gravis, stafvelsen därförut

akut samt alla ytterligare föregående stafvelser låg akut; har

åter ultima hög gravis, har penultima gravis, antepenultima akut

och alla föregåcnde stafvelser låg akut; ändtligen om ultima har

gravis, har penultima akut och antepenultima samt ännu aflägs

nare stafvelser låg akut. En fjärde möjlighet finnes ej.

Den sammansatta accenten är antingen fallande eller

stigande. Den förre är endast af ett slag: den egentliga cir

kumflexen, den senare är tvåfaldig: låg och hög cirkumflex.

5. Eg. cirkum flex låter vokalen under uttalandet

sjunka från kvinten till grundtonen. Den är således sammansatt

af akut och gravis och fullkomligt motsvarande latinets cirkum

flex *) (Corssen, II, 800 f.), t. ex. gåp gapa, sétt sitta, skåtdér

skator, góssdér gossar, kåttæ kattan.

6. Låg cirkum flex låter vokalen höja sig från grund

tonen till tersen, är sålunda gravis + hög gravis. Jämför här

med den i latinet förekommande stigande sammansatta accenten

(åvvavaxåačouévn), hvilken dock höjde sig ända till kvinten osh

således var alldeles den omvända cirkumflexen (Corssen II, 802 f.).

Äfven grekiskan skall en gång hafva egt en dylik stigande cir

kumflex (Corssen II, 803). Ex. på målets låga cirkumflex äro

béskriv beskrifva, bégrip begripa, fålén farlig, lydén lydig.

7. Hög cirkum flex - låter vokalen stiga från öfversti

gande kvarten till kvinten, är således låg akut + akut t. ex. skriv

öpp uppskrifva, slät åt utslita, kässt åt utkasta.

*) Grekiskans cirkumflex och Sanskrits sjelfständiga svarita synas där

emot hafva varit sammansatta af akut och en medelton mellan akut oeh

gravis (Misteli, s. 92).
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Dessa sammansatta accenter förorsaka inga undantag från

den regel, vi ofvanför uppstält angående de enkla accenternas

ordningsföljd, ty då hvarje sammansatt accent består af tvänne

enkla, blir förhållandet detsamma, som om de två enkla accen

terna tillhörde hvar sin vokal. Om altså en vokal har cirkum

flex, så har en föregående vokal låg akut, en efterföljande hög

gravis; låg cirkumflex har före sig akut och efter sig äfven akut;

hög cirkumflex har före sig låg akut, efter sig gravis (se de fö

regående exemplen). Det är nu tydligt, att man i och med an

gifvandet af accenten hos en vokal i ett ord också har angifvit

alla de öfriga i ordet förekommande vokalernas accenter. Vi

utsätta därför i det följande den musikaliska accenten vanligen

endast å den stafvelse, som den exspiratoriska accenten tillkom

mer (”den betonade stafvelsen”), och hafva sålunda tillfälle att

med samma tecken utmärka båda arterna af accent. Å enstaf

viga ord utsätta vi accenten endast i den händelse, att den är

sammansatt, enär den annars alltid är gravis. Rörande det slag

af musikalisk accent, som i hvarje särskildt fall tillkommer den

betonade vokalen, äfvensom angående de däraf beroende tvänne

"tonfallen" se nedan II. § 107.

Vid behandlingen af dessa accenter, hvilka endast gälla

för isolerade ord (under inflytande af satsaccenten samt i unga

sammansättningar undergå de flere förändringar, på hvilkas ut

redande det skulle blifva för vidlyftigt att här inlåta sig), hafva

vi varit jämförelsevis utförliga, dels emedan dessa accentlagar äro

af stor betydelse både för målets ljudlära och formlära, dels ock

emedan hittills så godt som ingen utredning förekommit af den

musikaliska accentens natur och uppenbarelseformer i svenskan,

i hvilket språk den dock torde vara rikare utvecklad, eller kanske

rättare sagdt bättre bevarad, än i de flesta indoeuropeiska språk.

II. Konsonanter.

§. 6. Ordnar man de i målet förekommande konsonan

terna enligt deras fysiologiska frändskap i närmaste öfverens

stämmelse med Sievers schema (Sievers s. 74), så erhåller man

följande uppställning:
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Labiala Linguo-Palatala Laryn

~-Q–~ gala

=~ UIdlåIllßllållÖn DUISäldrlltillåll01--

Bila- Labio- Alveo- Cere- Pala- Guttu

bial dental _lar_ bral tal _ral_

Explosiva Tenuis p t t kTTETTE

ljud Media b d d g g

Spiranter# { 8 2 j h

Nasaler 7/2 70 Qb q

L-ljud l l

R-ljud r i

§. 7. Anmärkningar till föregående schema:

1. p, b, m, f, v, t, d, s, n, l, r, j och h utmärka samma

ljud, som i riksspråket betccknas med dessa bokstäfver, då de fö

rekomma i ordens uddljud.

2. t, d och n utmärka de ljud, som i riksspråket beteck

nas med respektive rt, rd och rn. Beträffande dessa ljud, som

liksom de öfriga cerebralerna numera ofta af svenske språkfor

skare benämnas supradentala efter Sundevalls föredöme, åtnöja

vi oss med att hänvisa till Sundevall s. 47; J. A. A. Ljudlära

s. 20 f.; Leffler, Konsonantljuden s. 24 f.; Sievers s. 59 f.;

Brücke s. 50 ff.

3. z utmärker det ljud, som riksspråket tecknar med sj,

stj, skj, sk eller sch. Däremot saknar målet det alveolara "sche

ljud", som vi anse i riksspråket betecknas med rs, och hvars er

sättande med det cerebrala (cacuminala, supradentala) z är en af

de egenheter, som i främsta rummet röja Värmlänningens tungo

mål för andra bygders innevånare. Såväl Sundevall som J. A.

A. hafva efter vårt förmenande oriktigt uppfattat dessa båda

ljud. Den förre synes nämligen anse alla sche-ljud för ”supra

dentala” (Sundevall s. 53 f.), då de dock kunna vara såväl al

veolara, dorsala och palatala som "supradentala” (jfr härom Sie

vers s. 72). J. A. A. åter beskrifver (Ljudlära s. 17) det ljud,

som riksspråket tecknar med sj-, likasom vore det alveolart, och

(Ljudlära s. 20) det ljud, som tecknas med rs, som vore det

cerebralt, då väl dock förhållandet är alldeles omvändt. Att

väl åtminstone rs icke kan uttrycka det cerebrala ljudet, synes

oss vara tydligt redan däraf, att såväl r som s äro i svenskan

alveolara, och under sådana omständigheter kan väl icke det er
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sättningsljud, som inträder för båda, vara cerebralt, utan måste

äfven det vara alveolart.

4. l, det enda af målets konsonantljud, som icke återfin

nes i riksspråket, är, såsom af schemat synes, ett cerebralt l

ljud. Det beskrifves af Sundevall s. 55; J. A. A. Ljudlära s.

18; Sievers s. 55; Brücke s. 56.

5. k och g utmärka de ljud, som riksspråket betecknar

med k, respektive g, i de få fall, då dessa uttalas ”hårdt” fram

för ”len vokal” t. ex. kisse, gitarr. De beskrifvas af Sievers s.

61, Brücke s. 60 ff. Enär dessa palatala explosivljud i målet

äro, om ock icke lika sällsynta, som numera *) är fallet i riks

språket, så dock tämligen sparsamt förekommande, och då de

för svenska öron endast föga skilja sig från de gutturala explo

sivljuden k, g – hvari man väl har att finna förklaringsgrun

den, till att de så allmänt blifvit af svenske språkforskare för

bisedda – förena vi dem i det följande med de gutturala ex

plosivljuden under samma tecken k, g.

6. c är det ljud, riksspråket betecknar med tj, kj eller k

t. ex. i tjock, kjortel, kind.

7. k, g äro de ljud. som tillkomma riksspråkets tecken

k, g före ”hård” vokal. Jfr ofvan s. 5. I förbindelserna sk,

sp, st bibehålla vi tecknen k, p, t, ehuru här snarare g, b, d hö

ras (se J. A. A. Ljudlära s. 54 f.), på det att vi ej må alt för

mycket afvika från riksspråkets skrift.

8. q är det ljud, som riksspråket betecknar med ng, n

eller g t. ex. i sång, drank, vagn.

9. är spiritus lenis, om hvars konsonantiska natur se

Sievers s. 78. För att ej alt för mycket afvika från gängse

skriftbruk lemna vi honom i det följande obetecknad.

Anm. Vi begagna det tillfälle, som här erbjuder sig att

meddela, att vi i den norr om Fryksdalen belägna Värmlands

Älfdal påträffat palatalt nasalljud – om hvilket ljud se

Sievers s. 57 –, som hittills icke uppvisats inom någon svensk

munart. Det förekommer här i lägen vanligen motsvarande forn

språkets ng före i eller j t. ex. i följande ord, där vi beteckna

den palatala nasalen med n': len'n i isl. lengi, henn'i isl. hengja,

slen'n'i fsv. slængia, spren n i isl. sprengja, en'n'æ bestämd form af

*) Att så ej fordom varit förhållandet, visar sig af de massor palatala

spiranter, som nu tecknas med k, g före e, i, y, ä, ö, och hvilka väl här

stamma från palatala explosivljud.
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rsp. äng, isl. eng, ja-stam, dren'n'æn pl. best. form af rsp. dräng,

isl. drengr, ja-stam (men sing. obest. form dreq), sen'n'æ sängen,

syn'n'æl besynnerlig, egendomlig (Rietz uppger s. 711 för Värm

land synjal tung, mödosam. Jfr isl. synja?) m. fl. Med upp

visandet af denna, hufvudsakligen Dalby socken af Älfdalen till

kommande, palatala nasal äro de tvifvelsmål häfda, som af Leff

ler (Konsonantljuden s. 41) framstälts rörande förekomsten af

detta ljud inom Sverige. Jfr dock äfven Leffler, Västml. folk

språk s. 43.

§ 8. Hos konsonanterna hafva vi att fästa oss vid den

företeelse, som man ofta benämner gemination. Vi kunna icke

här inlåta oss på något försök att besvara frågan om gemina

tionens rätta natur och ursprung, ett spörsmål som länge sys

selsatt ljudfysiologiens målsmän, utan att man ändock kan anse

sig hafva fått det på ett fullt tillfredsställande sätt besvaradt.

Vi vilja här blott anföra några af de vigtigare bidragen till

frågans utredning, såsom: Sievers (s. 98 ff. och flerestädes); J.

A. A. Ljudlära (s. 60 ff.), Qvantitetslära (s. 6 ff och flerestä

des), De klusila konsonantljuden (flerestädes); Leffler, Ljudfysiolo

giska undersökningar (sidd. 1–95); Winteler, Kerenzer Mundart

(s. 20 ff.); Kräuter i Paul och Braune's Beiträge II (s. 561 ff.).

Af målets konsonanter kunna alla utom m, c och h gemi

neras. B, f, j och q åter äro efter betonad vokal alltid under

kastade gemination.

På betonad kort vokal följer alltid geminerad konsonant, på

betonad lång vokal aldrig. Framför at, som ej kan gemineras,

måste sålunda en ursprungligen kort vokal förlängas, t. ex. hen

herren. C och h föregås aldrig af vokal inom samma stafvelse,

hvarför någon vokalförlängning här aldrig kan komma i fråga.

A. G. Noreen: Fryksdalsmålets ljudlära. 2
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B. Etymologisk öfversigt.

L. Vokaler.

I.

§. 9. I motsvarar riksspråkets I, nästan alltid då detta

grundar sig på isl. f, ofta äfven då det motsvarar isl. i, t. cx.

smi smida, svi svida, slit slita, dik dike, riv rifva, vit hvit, vitt

hvitt, vinn vinna, finn finna, limm kvast, vill vilja m. fl.

§. 10. I motsvarar rsp. E uti åtskilliga ord:

1. imðt emot, iméllæ emellan, ikkdér ekorre, trivle treflig,

spinnsk spenslig, ji ge. Jämförelsen med isl. { mot, t meðal,

ikurni, frifligr, fsv. spini (sv. spinkig), sv. gifva utvisar, att må

let här bibehållit den äldre vokalen, som i rsp. utbytts mot det

yngre e.

2. Zi sked, di de. Isl. har här ei, ur hvilken diftong

målets i, sidoordnadt med rsp. e, utvecklat sig. Jfr rsp.

imma, sinka, icke, ingen, där i är isl. ei (Rydq. IV, 40 f.), upl.

in en, himm hem, n. gil, ski, him (Aasen, Gramm. s. 103), d.

friste, gnist (Løkke s. 14). På samma sätt torde väl i uti må

lets kafún kapten hafva uppstått ur ett ei; jfr n. kaftein och kaftin.

Ordet är kanske inkommet från Norge.

3. Jimén gemen, jinerål general, vånnjil evangelium, un

jifer ungefär, majistèt majestät, jisèll gesäll, dnnjilègdén angelä

gen och kanske ännu något ytterligare, där rsp. har ge-. Här

har tydligen i uppstått ur e genom det föregående j:s assimile

rande ("omljudande”) inflytande. Jfr sv. järn, mjölk, tjyf (hvar

dagligt) m. fl. för äldre jarn, mjolk, tjuf o. d.

4. Kænzå kanske, vrinnsk brunstig om hästar (jfr rsp.

vrenskas), tiligråf telegraf, hissi ifrig, otålig (jfr d hidsig, t. hitzig,

sv. hetsig), ilènnd elände, Hinndrik Henrik. Hvad som här kan

hafva förorsakat e:s öfvergång till i, är ovisst.
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§. 11. I motsvarar rsp. Y i några ord:

Får fyra, kliffti klyftig, vilifti vidlyftig, båraon byrå, Fråssdan

(jämte Fryssdam) Fryksdalen. Här är y det äldre ljudet, ur

hvilket senare i utvecklat sig. Så ock i immt idisla, jämfördt

med isl. ymta. Denna öfvergång y > i förekommer såväl i forn

språket t. ex. pikkja, ifir*) ur pykkja, yfir, som i yngre språket

t. ex. kristall för krystall. Jfr vidare Rydq. IV, 81–3; Freu

denthal, Nyl. 19 och 32; Russvurm II, 297; Wimmer s. 5 f.;

m. fl. författare.

Dimm&lönnsdæ dymmelonsdag. En jämförelse med isl. dimmr,

sv. dimma, n. dimma och dymme visar, att målet här bibehållit

det äldre i.

I di ju, desto är ej i uppkommet ur y, som visar sig i rsp.

ty, dy-lik, dy-medelst, utan är bibehållet från den gamla fsv. och

isl. formen pi, på om hvars ursprunglighet i förhållande till for

men pvt, py, ur hvilken ty, dy-, se Gislason, Navneord. s. 237.

§. 12. I motsv. rsp. Å uti: citt kette, diss dess, desto,

diss desse (jfr fsv. pissi), st säga (jfr fsv. sighia?)). I jissp gäspa

står i för äldre ei (jfr isl. geispa). Om denna öfvergång se §.

10. Rsp. har här låtit det ur ei uppkomna e öfvergå till ä.

§. 13. I motsv. rsp. Ö i uttrycket tåkkdér imjåkfzt tac

kar ödmjukast. Ett mellanstadium mellan ö och i intages väl

af y i det danska ydmyg.

§. 14. I utan motsvarighet i riksspråket föreligger i ut

trycket "for hôri” hvarför. Förekomsten af i synes oss här svår

att förklara liksom ock i subst. módi mod, fr. mode. Uti ad

verben hèmmæti hemåt, innæti inåt torde kanske någon vilja finna

rsp. hemåt, inåt med ett tillagdt i, men så är väl ej fallet, utan

tro vi här föreligga sammansättningar af hem och in med åter,

fsv. apter, hvilket senare ord i målet visserligen stående ensamt

företer formen åottdér, men som i slutet af en sammansättning

väl kan tänkas uppträda under ofvan nämda stympade form, i

synnerhet som en form apt i betydelsen bak visar sig i åtskilliga

sammanställningar t. ex. apt pa) bakpå, aot i bakuti m. fl. Jfr

om bortfall af r §. 169 i det följande. Denna förklaring af de

*) I dessa ord har man kanske att med Leffler (I-omlj. s. 294) se spår

af ett i-omljud af y till i.

*) Det äldre sæghia, som ligger till grund för rsp. säga, har väl här

fått i-omljud. Om detta och flere dylika fall se Leffler, I-omlj. s. 290 f.
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båda egendomliga orden synes vinna mycket i sannolikhet genom

det uti norskan förekommande heimatter tillbaka hem (Aasen,

Ordb. s. 278).

§. 15. I har bortfallit uddljudande uti nónn för (h)in onde,

spektör för inspektor, midljudande uti Måttfs Matthias, akks ak

tie. Uti part. pret. neutr. ”supinum" har väl icke i utan e, de,

bortfallit (se § 80, 3).

E.

§. 16. E motsvarar riksspråkets E, i allmänhet i betonad

stafvelse t. ex. het het, svett svett, tèggdél tegel, o. s. v.

§. 17. E motsvarar rsp. I synnerligen ofta, när detta

motsvaras af isl. i (eller e), t. ex. hémmdél himmel, séllk silke,

zéllj skilja, vérrk virke, kvénnfollk kvinnfolk, sèllvdér silfver, te

till, léll lille, lénnig linning, tréll trilla m. m. Jfr härmed §. 9.

Framför f, k, p, s, t gäller e så godt som utan undantag, t. ex.

zéfft skifta, drékk dricka, kvek kvick, knépp knippa, fessk fisk,

vésdén vissen, sétt sitta, bét bit, o. s. v. Undantag äro: cisst

kista, hiss hissa. Adjektiv, som i rsp. sluta på –ig, ha såväl i

som e t. ex. trivle treflig, åge och ågi afvog, afvig, kliffti klyf

tig m. fl.

Särskildt förtjänar här att påpekas målets regelbundna åter

gifvande af rsp. i med e i part. pret. af de starka verb, som

bilda sitt afljud i likhet med bita – bet – biten. Sålunda har

målet bétdén biten, slétdén sliten, révdén rifven, drévdén drifven

o. s. v., men bit bita, slit slita, riv rifva, driv drifva, enär isl.

här har t, ej i; jfr §. 9.

Detta här påpekade förhållande är endast den jämförelsevis

konsekventa utvecklingen af den äfven i rsp. uti många fall

gällande lagen, att isl. i ersättes med nysvenskt e, t. ex. lefva,

steg, regla, herde, bett, sken m. fl., alla med äldre i. Se härom

Rydq. IV, 46 f.; om förhållandet i part. pret., där rsp. länge

vacklat, jfr Rydq. II, 245. Samma öfvergång förefinnes regel

bundet uti nyisl. (Wimmer, s. 5).

Stundom har målet e motsvarande rsp. i äfven i sådana

ord, som i isl. ha i t. ex. he ide, isl. ht), résst rista, isl. rista,

véssk hviska, isl. hvtskra, kvézzdél kvissla, isl. kvisl. Jfr härmed

rsp. ekorre, lekamen, emot m. fl. ord (Rydq. IV, 59), där e in

trädt, ehuru isl. har f.
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Ve vi och ne ni ansluta sig i afseende på vokal till isl.

vér, ér. Detta är ej det enda fall, då målet följer isl. språk

bruk gent emot svenskt; jfr §§. 18, 19, 21 o. flerest.

§ 18, E motsv. rsp. Ä:

Kne knä, tre trä, isèr isär, Per (i Sunne) Pär. Målet föl

jer här isl., som har kné, tré, i sér, Pétr.

Nésst nästa, sy, vènnstdér venster, végzel vägskäl, vévzel väf

skäl, svév sväfva, glida. Jämförelsen med isl. mista, vinstri, skil,

sv{fa visar, att målets e är det äldre, hvarur rsp. ä uppkommit

(-skäl är väl närmast uppkommet ur den fsv. formen skial, skiæl).

Jfr §. 17.

Lesst skoläst, strumpläst, jéssp (jämte jissp, se § 12). Så

som af isl. leistr, geispa synes har målet här det e, som regel

bundet i sv. motsvarar isl. ei. Rsp. ä-ljud är här yngre lik

som i sven, äga, hämta, dem m. fl. ord med äldre ei.

Cén tjäna, klé kläde, lék läcka, grédd grädde, ét (jämte ét)

äta, dréggdél dregla, lépp (jämte lép) läpp, spetåkdel spektakel.

Här intar väl rsp. i allmänhet den äldre ståndpunkten.

§. 19. E motsv. rsp. A (slutet):

Téjj tagit, sléjj slagit, dréjj dragit, tvéjj tvagit. Målet

följer här isl. Jfr tekinn, sleginn, dreginn, pveginn.

§. 20. E motsv. rsp. Å:

Héll hållit, blés blåst, grét gråtit, låt låtit. Alla dessa

particip-former äro väl analogibildningar efter pret. hell höll, bles

blåste, gret grät, let lät.

§. 21. E motsv. rsp. Ö:

Fell föll, hell höll. Målets former utvisa äfven här öfver

ensstämmelse med isl. Jfr féll, héll.

§. 22. E motsv. rsp. O (öppet):

Bremms broms. Fsv. brims visar, att målets e uppkommit

ur äldre i (jfr §. 17), under det att rsp. här haft utvecklingen:

brims – bryms – bröms – broms. Jfr Rydq. III, 23. Vidare i

seldåt, stundom sildåt soldat.

§. 23. E motsv. rsp. A (öppet):

Féll fallit, en analogibildning efter pret. fell föll. Jfr §. 20.

§. 24. E motsv. rsp. U i predènntle prudentlig.

§ 25. E har bortfallit

a) i uddljudet uti vånnjil evangelium, Månné Emanuel,
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b) samt i midljudet uti holls huruledes (motsvarande närmast

d. hvorledes).

g

§ 26. e motsvarar i allmänhet rsp. Ä, t. ex. bér bära,

ber bär, hel häl, nèvvder näfver, settder säter, hgsst häst m. fl.

§. 27. e motsvarar rsp. E:

Brev bref, deg deg, teg teg, évi evig, frèdæ fredag, jénngapv

gengåfva (jfr dock rsp. igen med e-ljud). Denna öfvergång e > ä,

som ju är mycket vanlig i upländskan, saknas ej heller rsp. t. ex.

äga, rensa, hämta. Jfr Rydq. IV, 40.

Särskildt framför j har e svårt att bibehålla sig (jfr §.27),

utan har målet då vanligen genom något slags dissimilation e.

Så céjj kedja, sméjj (och svå) smedja, spéjjdel (stundom spéjjæl)

spegel, fréjj freda, gréjj reda (isl. greiða). Om j uti de tvänne

sista orden se §. 196, 1.

Rejér regera har fått e genom en folketymologisk ombild

ning efter jér göra. Denna ombildning sträcker sig äfven till

pret. och part. pret., som lyda rejöd, rejött.

§. 28. g motsv. rsp. I:

Före j kvarstår ett i sällan, utan öfvergår först (enl. § 17)

till e, sedan (enl. §. 26) till e. Sålunda mgjj mig, dej dig,

sejj sig, méjj midja, fejôl (och fejöl) fiol, léij (och léjj) lie, kléjj

klia (här är kanske e af äldre datum; jfr fsv. kleia, isl. klaja).

Om j i de sista orden se §. 196, 1.

I brénn brinna, slépp slippa, sprétt spritta, fekk fick, klett

klint har målet i likhet med isl. bibehållit det äldre e (e), som

i rsp. öfvergått till i.

Dessutom i zèlliq skilling.

§. 29. e motsv. rsp. A (öppet):

1. Cétt katta, léss lassa, svell is-svall. Dessa former öf

verensstämma med de isl. ketta, hlessa, svell. Rsp:s former äro

väl yngre ombildningar efter katt, lass, svalla (eller här möjligen

inverkan af l, jfr nedan).

2. Vellp valp, émmber ämbar. Att målet äfven här har

de äldre formerna, synes af fsv. hvælper, isl. hvelpr, fsv. amber,

fsax. ember (Rydq. III, 259). Rsp. a har väl uppkommit ge

nom inflytande af följande r, l; jfr Leffler, I-omlj. sidd. 7 och 275.

3. Hezz harts, plémmt planta (blott om odlade växter).
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§ 30. e motsv. rsp. A (slutet):

Blott i ker karl, hvilken form visar sig i många sv. lands

mål. Jfr ock t. Kerl.

§ 30} e motsv. rsp. Å:

Létt låta (patior). Redan fsv. har læta, analogibildning ef

ter pret. læt.

Lén låna, afledt af fsv. læn, isl. lén, ss. rsp. låna af fsv.

lan, isl. lån; gemensam grundform *laihna (Fick, III, 269). Frég

fråga, jfr fsv. fræghna.

§ 31. e motsv. rsp. Ö:

Jér göra. Målets form motsvarar noga fsv. gara, isl. gerva,

rsp:s motsv. fsv. giora, isl. giorva. Fornspråkets båda former sy

nas oss vara olika utvecklingar ur gerva, alt eftersom epentes af

v inträdt eller ej. Anmärkas bör dock, att fsv. gæra kan stå

för giæra på samma sätt, som gaf, köt för giæf, kiöt redan i

äldre Västgötalagen, och sålunda sammanfalla med den andra

"brutna" formen. En annan förklaring af de båda formernas

förhållande till hvarandra framställes af Leffler, I-omlj. s. 236.

Trésskæl (jfr § 37) tröskel. Målets form utgår från fsv.

preskulli, rsp:s från fsv. priskulli (jfr § 84).

Jenns (och Jønns) Jöns. Jenns (d. Jens) utgår från J(oh)annes

(jfr Jan, Janne), Jøns från Jo(ha)nnes (jfr Jon, Jösse). Bjerrk

björk (jfr fsv. Bjærkø). Tréjj tröja.

AE.

§. 32. Æ motsvarar i regeln rsp. öppna A t. ex. hætt

hatt, kællv kalf, tæll tall, ån annan, tærrm tarm, assk ask.

Detta gäller ock framför gg och kk (se § 41, 3) med några få

undantag, där dock en stor del af det öfriga Värmland har a,

t. ex. tægg tagg, rægg ragg, dægg dagg, klækk klack, nåkk nacke,

stækk stack, sprækk sprack o. s. v.

§ 33. AE motsvarar rsp. slutna A:

Alltid före n, ursprungligt eller uppkommet af ln (se §. 186),

t. ex. bæn barn, kvæn kvarn, gæn garn, gån galen, æn aln o.

s. v. Undantag: Är n uppkommet af l och ett under böjningen

tillkommande n, så kvarstår a t. ex. dån delen af dal dal, mån

malen af mål mala.

Dessutom i åtskilliga ord, för hvilka vi ej kunnat upp

täcka någon allmän regel, såsom bræ bra, blæ blad, gla glad,
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gæp gap, gåp gapa, skåp skapa, skråp skrapa, gåt gata, skåt

skata, flæt flat, smæl smal, tål tala, åssvæl aftonvard, språk

spraka, nåkdºn naken, fån fan, glæs glas, får fara (verbet, men

får fara subst.), vår vara, bæs bas, rær rar, kått karta, hånn

hane, mållæt malört, Dåennjd*l Daniel, båzøl barnsöl.

§ 34. AE motsvarar rsp. Å:

1. Före i motsvarande rsp. rd, t. ex. væl värd, væl verld,

jål gärde, fæl färd.

2. Före t motsvarande rsp. rt (dock icke, i fall t upp

kommit af r + böjnings-t, t. ex. lgt lärt, tgt tärt), t. ex. ått

ärt, jått hjärta, snætt snärt, Mättæ Märta.

3. Kort vokal före r, t. ex. mærr märr, vårrm värme,

mårrk märke, årrv ärfva, hårr herre. Undantag: cerrv kärfve,

ferrj färg, nérrm närma, och kanske något annat ord. Obs.!

bjørrk björk.

4. Före 2 motsvarande rsp. rs (dock ej, om z är r + böj

nings-s, jfr ofvan 2, t. ex. Pez Pärs, gen. af Per Pär), t. ex.

væzz vers, væzzt värst, pæzz pers.

I dessa fyra fall är det tydligen r, kvarstående eller en gång

befintligt, som vållat öfvergången från ä till æ. Ett sådant in

flytande af r är mycket vanligt i sv. dialekter och förekommer

äfven i rsp., t. ex. kvarn, hvarje, varda m. fl., jfr §. 29, 2. En

mängd ex. från andra språk anföras af Leffler, I-omlj. s. 163.

Ett steg i denna riktning är det ”öppna” ä-ljud, som i många

trakter af Sverige inträder före r (Rydq. IV, 110; J. A. A.

Ljudlära s. 10; Sundevall, s. 63, 3) och till sin fysiologiska be

skaffenhet ligger midt emellan ä och æ, men i Fryksdalskan sak

nas. Jfr vokalschemat §. 1.

5. Tvær tvär (inverkan af r), tål tjäle, isl. peli (inverkan

af l? Jfr §. 29, 2. I norskan förekommer äfven tala), brædd

brädd, plæ plägar, plär (förekommer blott i pres.), rædis rädisa

(jfr d radiis, lat. radiæ), hæll häll, växlltfr vält, vålltær köra

med vält, vältra. Fsv. hall, valtra synas tala för ursprunglig

heten af målets æ i de två sist nämda orden. Rsp:s former äro

kanske ombildningar efter fsv. hælla, vælta.

§ 35. AE motsv. rsp. öppna O:

1. I räkneorden 13–19, t. ex. tréttæn tretton, zättæn

sjutton, nåttæn nitton. De fsv. formerna på –tan visa, att målet

här innehar den äldre ståndpunkten.



Fryksdalsmålets ljudlära. 17

2. I namn på -sæ, rsp. -son, t. ex. Nillsæ Nilsson, özæ

Olsson, Bèqqsæ Bengtsson, Låzæ Larsson. Samma egenhet före

kommer i många andra dialekter.

3. åftæ afton, móræ morgon. Redan i fsv. finnes sido

former aftan och afton, af hvilka den förre, som ligger till grund

för målets form, att döma af isl., som blott har aptann, synes

vara den älsta. Så beror väl också móræ på det morghan, som

visserligen ej synnerligen ofta i fsv. anträffas (Rydq. IV, 427),

men däremot är den vanliga formen i fht. och fsax.

Öla Olof Fsv. Olaver visar, att målet har den äldre

formen.

Kæntôr kontor, kaemôd kommod, trætórål, trætån trottoar,

såmmer sommar. [Hännæ (jämte hönnæ) hvad har æ för det ur

rsp. va uppkomna p]. Jfr rsp. krabat för kroat, d. datter för dotter.

§ 36. AE motsv. rsp. Å:

Væll våld, våll vålla, fæll fåll, äxlldér ålder, håll (vanligare

hóll) hålla, våffædan vårfrudagen, at eller æ (jämte pt) åt,

våffel våffla, åbrot åbrodd. I alla dessa fall har målet den äl

dre vokalen, såsom synes af fsv. vald, valda, falder, alder, halda,

varfrudagher, at, t. Waffel, lat. abrotonum.

§ 37. AE motsv. rsp. Ö:

Tråsskdel tröskel. Målets form är uppkommen ur fsv.

præskulli, rsp:s ur fsv. priskulli genom mellanformen tryskel, som

finns i diall. (Rietz s. 756).

Ræv anus, snåvdél snöfla, mållæt malört.

§ 374. AE motsv. rsp. d: (tecknadt e):

Pælæntåo paletå.

Hénnæsfs hennes (utgår från fsv. hænna, hænnar).

Part. pres. pass. -næs (för -4n&s) t. ex. gånæs gåendes,

flygnæs flygandes.

§ 38. Æ utan motsvarighet i riksspråket:

Innævättfs invärtes, åttævättes utvärtes, åttæråkdes utrikes

o. d. bero på sammansättning med innan, utan i stället för rsp.

in, ut.

Denn hèræ, denn dera den här, den där. Adverben här,

där hafva behandlats såsom adjektiv och fått bestämd form.

Om håna hädan, dénæ dädan, sånna sedan m. fl., hvarest icke

æ utan næ tillagts, se § 153.

A. G. Noreen: Fryksdalsmålets ljudlära. 3
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§ 39. Æ har bortfallit: a) slutljudande uti:

1. Infinitiv, t. ex. kåll kalla, får fara, måt mata:

2. Imperativ, t. ex. ropp ropa, mat mata, lov lofva;

3. ”Supinum” (efter bortfall af det slutande t), t. ex. kåll

kallat, röpp ropat, lóv lofvat. Däremot icke uti part. pret. neutr.,

t. ex. lóvæ lofvadt, kållæ kalladt.

4. Preteritum (efter bortfall af –de), t. ex. jåg jagade, löv

lofvade, skråp skrapade, såg sågade.

5. Nom. sing., t. ex. pig piga, flékk flicka. Dock icke i

nomina propria t. ex. Brittæ, Käjjsæ, Stinæ.

6. Nom. plur., t. ex. måqq många, stör stora, gó goda.

7. Räkneord, t. ex. ått åtta, fir fyra, éllv elfva.

8. Etter ettdera, Ol för Öla Olof (se § 35, 3) i förening

med ett annat namn t. ex. Ol Jönnsæ, Ol Lå2æ, Ol Pèza, men

ensamt Olæ.

I de sju första af de fall, för hvilka vi ofvan redogjort, har,

såsom af förhållandet i angränsande bygders mål synes, a först

försvagats till dº, innan det bortfallit (jfr §. 80). Så har exem

pelvis Karlstadstrakten lovdé, sågdé, pigdé, storf m. m. Angående

accenten i de förkortade orden se §. 80, anm.

b) samt midljudande uti:

9. Kréttér kreatur, Kattrinæ Katarina, ån annan, årrm

nækk almanacka, testmènnt testamente, Mårðt Margareta (här

bortfallet äfven slutljudande).

A.

§. 40. A motsvarar i allmänhet riksspråkets slutna A, t.

ex. skå skada, ja ja, snar snar, dra draga o. s. v.

§. 41. A motsvarar rsp. öppna A:

1. Före q-ljud, hvarest man dock kanske kan anse äfven

rsp. hafva slutet a (se Rydq. IV, 195), t. ex. spraqq sprang,

tvaqq tvang, vaqq vagn, aqqn agn, draqqk drank, haqqk hank.

Detta är ett steg i den riktning, som i rsp. ofta ledt till upp

komsten af å för a framför q-ljud, t. ex. lång, fsv. langer; trång,

fsv. pranger; stånka, fsv. stanka.

2. Före gd, kt, ks, mp, t. ex. laggd lagd, vakkt vakt, såkktæ

sakta, sakkt sagt, låmmp lampa, kammp kamp, ståmmp stampa,

akks ax.

3. I många ord, för hvilka vi ej kunna uppställa någon

allmän regel: bann band, hann hand, sann sand, hånnól handla,
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vånnriq vandring, Månne Emanuel, Hanns Hans, rann rann, spann

spann, vann vann, fann fann (i de fyra sista orden förekommer

äfven ofta ae); kamm kam, damm dam, skamm skam, gåmm&l

gammal, råmm&l ramla kåmmfót kamfert, fasst fast, kasst kast,

kåsst kasta, basst bast, kall kall, Kåll& Karl, ållvaræ allvar,

svatt svart, hatt haft, arèsst arrest, afed affär, akdör ackordera,

ånndel audel, våkk&r vacker, takk tack, båkk backe, påkk packa,

vågg vagga, hågg&t hagel, tågg&t tagel, åkk&l ankel.

4. Andtligen i några ord, som i olikhet med rsp. ha lång

vokal: an and (fogeln), bar barr, stån stanna, metål metall, sigår

cigarr.

§. 42. A motsv. rsp. Å:

1. Före q-ljud, t. ex. laqq lång, traqq trång, måqq många,

gaqq gång, skaqqk skånk, ståqqk stånka o. s. v. Såsom af fsv.

langer, pranger o. d. synes, har målet här bibehållit den äldre

vokalen.

2. Uti da då, hal hård, sval svål, vamm våm, vått vårta.

Af fsv. pa, harper, svarper, vamb, isl. varta synes, att målets

vokal är den ursprungligare. I de tvänne sista orden är väl

rsp. å uppkommet genom inverkan ("omljud") af det föregående

v (jfr §. 10, 3), såsom väl ock fallet varit i rsp. våffla (se § 36),

vålm (fsv. hvalmber), d. vogn, voks, vogte, våge, svovl m. fl. dylika

fall. – Andtligen uti far fåra (isl. for).

00.

§ 43 0 motsvarar i allmänhet rsp. Å, t. ex. gæ gå, fo

få, baot båt, ått åtta, blaott blått o. s. v.

§ 44. av motsv. rsp. slutna A i av af. Redan äldre sven

ska har stundom off, åff, åw (Rydq. IV, 20, 22, 424), kanske

genom inverkan af det följande v-ljudet. Många sv. diall. hafva

nu åv, å; jfr engl. of – Dessutom i våokkténhus vapenhus

(jfr §. 204).

§ 45. av motsv. rsp. öppna A uti av att (före infinitiv).

Om denna äfven på många andra trakter förekommande form

se Rydq. IV, 423 f.

§ 46 av motsv. rsp. Ä uti åg äga, utgående från fsv.

agha, under det rsp. äga är fsv. egha, båda formerna ytterst en

dast olika utvecklingar af aigha; samt nær när, där målets form
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öfverensstämmer med fsv. nar, d. når, riksspråkets med fsv. mær,

isl. nær; ändtligen i caok (fem.) käke. Grundformen synes vara

ett "kiäki, jfr n. kjake, kjåkå, engl. cheek. Isl. kjálki synes

däremot vara det hos Fick III, 44 upptagna *kelka (fht. kelch),

som i så fall äger nordisk motsvarighet.

§. 47. av motsv. rsp. E i hans hes, som öfverensstämmer

med isl. håss och m. och sv. allmogemåls hås, då rsp:s form där

emot stämmer med t. heis. Båda formerna ytterst ur en grund

form "haisa (Fick III, 57).

§ 48. av motsv. rsp. slutna 0 i navkk nog.

§ 49. av motsv. rsp. öppna O i traoss tross, domiq ordning.

§. 50. av motsv. rsp. U i kåömm eller kómmig kummin.

§. 51. 0 motsv. rsp. Ö i drag drög, äv&r öfre och öv&zt

öfverst motsv. däremot icke de sv. öfre och öfverst, utan de isl.

ofarr, ofarst.

§ 52. av motsv. rsp. Va l. Vi:

Kapsst kvast. Utvecklingsgången har väl varit: kvast – kvost

(n. kvost) – kapsst (jfr d. kost).

Håbkkén hvilken. Gången har varit: fsv. hvilkin – fsv.

hulkin – fsv. holkin – håbkkón. På samma sätt har målets tåokk&n

genom fsv. tholkin uppkommit ur det "pviliker, som genom en

annan utveckling gifvit rsp. dylik.

O.

§. 53. O motsv. i allmänhet rsp. slutna O, t. ex. bo bo,

bott bott, go god, blog blod, mozzk morsk.

§. 54. O motsv. rsp. U:

1. Före q, t. ex. toqq tung, oqq ung, öqq unge, lóqqk lunka,

moqqk munk, loqqn lugn. Detta o är i målet en ung utveck

ling ur u*), jämförlig med den af a ur æ före q (se § 41, 1)

i syfte att före nasalen få ett mera slutet vokalljud *).

*) Lefflers förmodan (V-omlj. s. 41), att former ss. vrml. sjonge (d. ä.

zóqq) intet ha att göra med fsv. sionga, utan att o här är ungt, är så

ledes fullt riktig.

*) Denna inverkan af q på föregående vokal är synnerligen vanlig i

nordiska språk. Jfr Möbius s. 17; Colliander s. 6; Wahlström s. 5; här

nedan §§. 82, 1; 63, 1.
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2. I åtskilliga ord utan bestämd regel: hogg hugg, högg

hugga, tokkt tukt, mókk mucka, klommp klump, skömmp skumpa,

omm ugn, mómms mumsa, pommp pump, plömms plumsa, zókk

sjunka, (här i anledning af den assimilerade nasalen), salo salu,

ozèkkt ursäkt. -

§ 55. 0 motsv. rsp. Å:

Spon spån. Målets form motsv. isl. spónn; riksspråkets isl.

spånn, fsv. span. Om förhållandet mellan spónn och spånn se

Wimmer s. 57.

drrmbög armbåge. Målets form beror väl på en folkety

mologisk ombildning efter bog bog, som låg nära till hands.

Cokk tjock, bokk bock, bókk bocka, pókk pocka. Målet sy

nes i dessa ord (jfr däremot stavkk, raokk m. fl.) hafva bibe

hållit den öfvergångsform o, som man har skäl att antaga mel

lan det äldre u i fsv. thiukker, bukker, d. bukke, pukke och det

yngre å i riksspråket. Logg låg, sogg såg (pret. af se) och kan

ske ännu något annat ord med ogg för rsp. åg förekomma i

Sunne socken och ännu nordligare socknar.

§. 56. 0 motsv. rsp. öppna O uti döt&r dotter (jfr isl.

dóttir, fsv. dotir och dottir), pgrön päron, höjj hojta.

§ 57. 0 motsv. rsp. Ö uti löda lördag.

§ 58. 0 motsv. rsp. Ä uti króv kräfva (jfr isl. krof).

§ 59. 0 motsv. rsp. öppna A uti trosst trast. Målets form

utgår väl närmast från ett "trosst (n. trost) med u-omljud af a ss.

i isl. prostr.

§. 60. 0 motsv. rsp. E (&) i abott appetit.

§. 61. O har bortfallit midljudande uti Jån Johan, ånnles

annorledes, korprål korporal, trætån trottoar, resælvån reservoar,

samt slutljudande uti ni nio, ti tio, sedan det först försvagats

till d'.

9.

§. 62. 9 motsvarar i allmänhet rsp. öppna O, vare sig kort,

t. ex. gott godt, snopp snopp, hopp hopp, bott botten o. s. v. eller

långt. Som det är synnerligen omtvistadt och svårt att afgöra,
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när rsp. har långt öppet o-ljud 1), och när i dess ställe å inträdt,

meddela vi här en så vidt möjligt fullständig förteckning på de ord,

som i målet ha p, och i rsp. lång vokal tecknad med o eller å:

Høl hål, spor spår, møn mån, kol kol, hgg håg, tog tåg,

tól tåla, kón kona, tro tråda, låg låga, trog tråg, kónoq konung,

rog råg, lóv lofva, sôv sofva, sål såle, son son, hôniq honing,

bóg båge, föl fåle, s9 sod, véllkor vilkor, pós påse, mók måka,

bröt bråte, strók stråke, kót kåta, pót påta, nón någon, vról vråla,

skör skåra, hov (konunga-)hof, lo vè vidlåda, gt åt, gó gåfve,

róg råge, kng knåda, cog tjog, vól vårda, bry sig om, sôgg&l sofvel,

fögg&l fogel, móll morla, prømm pråm, fölløt förlåt"), skov skof,

mpl moln, spl sorl, bol bål, båld, skról skråla, slo slå. Det ojämförligt

största antalet af dessa ord har i fornspråket o, vanligen väx

lande med u (Rydq. IV, 61 f., 72 f.). Denna växling mellan

o och u synes oss bevisa, att o här icke kan vara tecken för

å-ljud, utan just för p. Således har målet här bibehållit den

forna vokalen, och de af riksspråkets ofvan anförda ord, åt hvilka

man möjligen bör tillerkänna å-ljud, innehafva en yngre stånd

punkt. Endast för orden nón, pt, gó, vól, prpmm, lódd, skról, bpl,

slp hänvisas vi till äldre former med a, stundom växlande med

o, som här väl betecknar å-ljud. I dessa ord är väl därföre

rsp:s å-ljud (ty så är väl här rsp:s uttal och icke öppet o, så

som J. A. A., Qvantitetslära s. 61, beträffande skråla och bål

angifver)"), ss. stående närmare a, det äldre, målets p yngre.

§. 63. p motsv. rsp. U:

1. I part. pret. och pret. konj. af de starka verb, som i

rsp. bilda sitt afljud i likhet med finna – fann–funnit eller

bära – bar– burit, t. ex. sött suttit, stókk stuckit, stól stulit, fönn

funnit, funne, bör burit, bure, vónn vunnit, vunne. Undantag:

tvåogq&n tvungen, beroende på q:s förkärlek för mera ”slutna”

*) Jfr härom i synnerhet Hazelius, Om svensk rättstafning 2, sidd. 58

–80. Denna osäkerhet synes ej kunna undanrödjas förr, än man noga

undersökt, huru de särskilda landskapsmålen härutinnan förhålla sig. Of

vanstående förteckning må härtill utgöra ett bidrag.

*) Utan tvifvel folketymologisk ombildning af förlott (så i Gustaf I:s och

vanligen i Karl XII:s bibel. Rydq. II, 152) efter verbet låta.

*) Äfven i många ord med kort vokal vill Rydquist finna kort öppet

o, där vi dock icke kunna påminna oss hafva någonsin hört annat än rent å,

t. ex. ock, pock, flock, skock, stock, tjock m. fl. ord med -ock (i hvilka J.

A. A. Qvantitetslära s. 79 f. i likhet med oss anser å höras), komma,

bort, borta (Rydq. IV, 191 f.).
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vokalljud, jfr §§ 41, 1 och 2; 54, 1 och not 2; 82, 1. Målets part.

pret. öfverensstämmer här med isl., utom däruti, att äfven verb

med nasal efter rotvokalen enligt analogien få p. Då nu, såsom

bekant, det isl. o här är äldre än fsv. u, så synes det troligt,

att målet här har den äldre vokalen, rsp. den yngre.

2. Före alla labialer i ord med kort föregående vokal, t.

ex. góbb gubbe, tópp tupp, skôff skuffa, hôvv hufvud, loft luft,

tómm tumme, domm dum o. s. v. Undantag: stubb stubb samt

före m i några fall, se § 54, 2. – Labialen har dels bevarat

gammalt o (ø), dels ombildat u till 9.

3. Dessutom i många ord: odd udd, i koll om kull, hpllt

hult, mózzkón murken, pllv ulf, borrk burk, moll- (i smss.) mull,

bóssk buske, móttór muttra, grónn grunda, snörr snurra, blónn

blunda, drókkn&s drunkna, hólloq hulling, mózzól smussla (?),

kónn kunna, mórrv&l murfvel, smøllt smult, pótt&r puttra, róssk

ruska (subst.), smål smula, stóg stuga, lón luden, bo bud, dóg

duga, skôlôr skulor, flög flluga, dórón dufven, món mulen, vón

vulen. I många af dessa ord har fsv. o växlande med u, t. ex.

odder och udder, holt och hult, mold och muld, dogha och dugha,

bodh och bub, där rsp. ännu har växling mellan båd och bud,

lodhin och ludhin m. fl. Af dessa former har målet regelbundet

bibehållit dem med o (p), rsp. dem med u.

§ 64. o motsv. rsp. Ö:

Tör töras, for för, ból börda, snórrp snörpa, smør smör

(Östmark), rót röta, söt&l söt mjölk (Östmark), dorr dörr, forr

förr, störró större, mjollk mjölk, mptt mört, trott trött, föttór

fötter, fölli följa, bårfott barfota (fsv. barfötter), bóllj böla (isl.

bylja), brötæ vintergatan (fsv. bröt), góftón göpen (jfr sv. diall.

göft, gåft, Rietz s. 229) ha äfvenledes 9 för det ö, man i rsp.

skulle vänta sig, i fall där bildningar fullt motsvarande målets

funnes. *

I dessa ord är väl i allmänhet o uppkommet ur ö (jfr re

dan fsv. dorr, thorster, porr, brot o. d. med o för ö, Leffler I

omlj. s. 284, 286), och endast för de tvänne första orden torde

man med stöd af fsv. hora, for böra antaga p:s ursprunglighet;

liksom ock i bód böld, som är rsp. bolde (Ak. Ordl. s. 37), ej

dess böld. Ofta har väl denna öfvergång ö > p orsakats af det

angränsande r. Jfr æ för ä framför r (se § 34, 1–4). Ett

steg i denna riktning är rsp. ”öppna” ö före r i många ord (se

Rydq. IV, 204–7; J. A. A. Ljudlära s. 10; Sundevall s. 67,
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3), hvilket ö-ljud till sin fysiologiska beskaffenhet ligger mellan

ö och 9, men i målet saknas (jfr vokalschemat §. 1). Ofull

ständigt bildadt föreligger det i & (se §. 2, 9).

§. 65. 0 motsv. rsp. Ä:

1. Zollv själf, svollt svält, jollp hjälp (Östmark), stollk

stjälk (målet utgår här från fsv. stælker utan brytning), collp

kläpp. I detta sista ord beror väl den underliga formen på en

sammanblandning med ett annat ord sv. diall. kälp pinne (Rietz

s. 382), n. kjelp, kjolp (Aasen, Ordb. s. 414), isl. kilpr. – Upp

komsten af ø är i dessa ord omisskänneligen att tillskrifva in

flytandet af det följande l. Afven i många andra mål öfvergår

ä före l till o (o) eller ö, t. ex. n. olv älf, kvolva hvälfva, nyl.

jölpa, stjölk m. m. (Freudenthal, Nyl. s. 33), rågö, ölg älg, jölp

hjälpa m. m. (Freudenthal, RWm. s. 164), delsb. *jolf själf,

stölpa stjälpa m. m. (Delsbom. s. 7). I Värmlands Alfdal öf

vergår, såsom vi varit i tillfälle att iakttaga, ä regelbundet före

l till ø, hvarmed vi här beteckna ett egendomligt vokalljud mel

lan ö och e, t. ex. øllv älf, vållv hvälfva, tølli tälja, sølli sälja,

vølli välja, bø//i bälg, hølli helg, alli älg, selli sälg, Høli

Helga, stål stjäla o. s. v.

2. Dessutom i: domm dem, pgqbrott Engelbrekt. Lonn

höft däremot är ej = rsp. länd (i målet länn), utan fsv. lynd *),

isl. lundir, fem. pl., fd. lynd, ags lynd.

§. 66. o motsv. rsp. slutna O:

1. I gomm gom, blómm blomma, blömmst&r blomster, lp

lo, klädeslugg, för fore synes o vara äldre än 9. Jfr isl. gómr,

blómi o. s. v.

2. I orrm orm (Östmark), Özzhagg&n ormbiten, snor snor,

rór vore (jfr §. 63, 1) synes 9 vara det äldre ljudet. Jfr isl.

orm, n. snor och snør.

§. 67. 9 motsv. rsp. Å:

Utom i nón, pt, gó, vól, promm, lódd, skról, bol, slo om hvilka

se §. 62, äfven uti höll hålla, boll (men i smss. -ball) båll, ån–

gott örongått, loss låtsa, slott slåtter. A är väl här det äldre

*) Vi anse att Rydquist med orätt sammanför detta lynd med isl. leynd,

fsv. lönd förhemligande (Rydq. II, 79; III, 122). Omljudet i lynd beror

därpå, att ordet är en i-stam, hvarest i fsv. omljud vanligen inträder i

motsats till förhållandet i isl. (Se Leffler, I-omlj. s. 284).
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ljudet, ehuru man äfven kan tänka sig, att 9 utvecklats omedel

bart ur fornspråkets a (d. ä. æ).

§. 68. 9 motsv. rsp. öppna A:

1. Rsp. substantiv på -are ändas i målet på -ór (se §.

74, 1). I bestämd form förlänges & (se § 105, 2) framför det

af rn uppkommande n (jfr § 8) och uppträder nu under formen

g, t. ex. hammon hammaren, kammon kammaren (jfr § 70).

Vi finna härutinnan ett kraftigt bevis för riktigheten af den

åsigt angående §:s ljudfysiologiska beskaffenhet, vi i det före

gående (§ 2,9) framstält (jfr § 70).

2. Skøffpttys skafföttes. Målet och rsp. ha här olika ut

vecklingar af grundformen *skä-fötes (jfr isl. skå snedt). Jfr rsp.

våd och vadmal, kåpa och kappa m. m.

Fözzt farstu. Isl. forstofa visar, att målets vokal här är

äldre.

Kôllblå blåfrusen, eg. kall blå (men ensamt kall kall). Jfr

d. kold och rsp. hålla, vålla m. fl. för halda, valda o. d.

Skvóllp skvalpa kan vara samma verb som riksspråkets,

men, då det har stark böjning, är det sannolikt att betrakta

såsom stående för skvälpa (n. skvelpa) och har således p för äldre

ä före l, liksom de i § 65, 1 anförda orden.

öddór al utgår från fsv. alder och har sålunda p på grund

af det en gång följande ld. Jfr rsp hålla, vålla.

Pópp står, såsom af sv. och n. diall. framgår, för äldre

pappe.

§. 69. 9 motsv. rsp. slutna A: -

För farit, vór varit bero på ombildning efter part. pret. ss. skór

skurit, bór burit m. fl. (jfr §. 63, 1).

I róp rapa kvarstår, ss. af isl. ropa synes, den äldre vo

kalen.

§ 70. o för rsp. "tonlösa E” (d. ä. &) förekommer i be

stämd form af subst. mask. på –&l och -ör, rsp. -el, -er och -are

(se §. 68, 1), t. ex. åokkon åkern, lèvvon lefvern, spéjjol spegeln,

åkkspl axeln, hvarest långt o står i stället för förlängdt & (se §.

105, 1, b och 2).

§ 71. o motsv. rsp. Va (va eller væ):

Ho hvad, hor hvar, hott hvart, sopp svamp, skól skvala. Denna

kontraktion är redan i fsv. rätt vanlig (Rydq. IV. 66).

§ 72. o har bortfallit uddljudande uti Tili Ottilia, spetål

A. G. Noreen: Fryksdalsmålets ljudlära. 4
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hospital samt midljudande uti nón någon, tin tionde, subst. (jfr

Aldre Västgötalagens tindan, tindanum, Br. st. 1).

Ö.

§ 73. & motsvarar i allmänhet rsp. "tonlösa E” (d.ä. &),

t. ex. gåvvól gafvel, tåggól tagel, måg&r mager, léssén ledsen,

båkk&n backen o. s. v.

§. 74. & motsv. rsp. öppna A:

1. I substantiv- och komparativändelsen -ór, rsp. -ar eller

-are, t. ex. sömm&r, sommar, péppór peppar, jégér jägare,

båg&r bagare, klåbkk&r klockare, rikör rikare.

2. I particip- och substantivändelsen -ón, rsp. -ande, t. ex.

rås&n rasande, lévón lefvande, rés&n resande.

3. I superlativ-ändelsen –d":t, rsp. -ast, t. ex. dómmózt

dummast, flåtózt flatast.

4. Dessutom i ett och annat ord, såsom låkón lakan, gåm

m&l gammal.

§. 75. & motsvarar rsp. öppna O:

1. I substantivändelsen -ór, rsp. -or, -orre, t. ex. dåkkt&r

doktor, åbbór aborre, ikk&r ekorre.

2. I räkneord på –&n, rsp. -onde, t. ex. nión nionde.

3. I otminnstyn åtminstone, fözzt&n förstone, åd&l Adolf,

hômm&n honom, zazz&n syskon, i hvilket sist nämnda ord &,

såsom af det föregående z synes, uppkommit af i i fsv. systkin.

§. 76. & motsv. rsp. slutna O:

Uti feminina plural-ändelsen -&r, rsp. -or, t. ex. flékk&r

flickor, måttôr mattor, skåt&r skator.

§ 77. & motsv. rsp. U uti jév&l djäfvel, krétt&r kreatur.

§ 78 & motsv. rsp. Ä uti fåsst&n fastän, jämmón ja

män, némmón nej män.

§. 79. & utan motsvarighet i rsp.:

Om genom bortfall af en slutande vokal (se §§. 39, 80 och

flerest.) ett ord skulle komma att sluta på l eller r, föregångna

af annan konsonant, eller på n, föregånget af annan konsonant

än l, m, q, r, så inträder mellan l, r, n och den föregående kon

sonanten ett &, t. ex. cégg&t kägla, hömmól humle, någ&r några,

hávv&r hafre, åppón öppna, rékkyn räkna, lössén lossna, Våfför

Vårfru(dagen). Denna företeelse är ej egendomlig för målet,
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utan förekommer såväl i fornspråket, som i de nuvarande all

mogemålen. Fornspråket insköt ofta i samma fall, som vi här

ofvan angifvit, en hjälpvokal, vanligen tecknad e eller æ, men

äfven i, a eller u. Denna osäkerhet i beteckningen synes oss

gifva vid handen, att det är just &, som här åsyftas *). I ny

svenskan har denna inskjutna vokal utan undantag inträdt och

vunnit fast fot, nu alltid tecknad med e. – I Ölandsmålet tyc

kes samma lag gälla, som vi ofvan uppstält, att dömma af Bo

dorffs yttrande, att "i substantiv-afledningar på le och re van

ligen de sista bokstäfverna omkastas", (Bodorff s. 11), hvarmed

väl afses att beskrifva samma företeelse, vi ofvan på annat sätt

förklarat. Om n nämnes här ingenting. Däremot har Västman

ländskan i afseende på n gått vida längre än Fryksdalskan, i

det att e (&) inskjutes äfven mellan n och föregående m eller

ng (q), t. ex. nammen namn, rängen regn (Leffler, Västml. folk

språk s. 46) *).

§. 80. & har bortfallit a) slutljudande uti:

1. Nom. sing., t. ex. góss gosse, knyt knyte, gó gode.

Undantag: käff& kaffe.

2. Nom. plur., t. ex. dik diken, knyt knyten, gøssoen gos

sarne, öqq(en ungarne, gål gula.

3. Nom. sing., neutr., bestämd form (således ock i det s.k.

supinum) efter förutgående bortfall af det slutande t, t. ex. dik

diket, mól mulet, stól stulit, bét bitit, stål stallet.

4. Komparativ på -are (men icke på -re, t. ex. störró), t. ex.

rik&r rikare, råk&r rakare.

5. Preteritum, t. ex. kåll kallade, röpp ropade, bódd bodde

cáfft köpte, sått satte, såblld sålde.

6. Adverb och prepositioner, t. ex. åt ute, för före, inn inne.

Sålunda har med högst få undantag alla slutljudande & i

målet bortfallit. I åtskilliga af de ofvan samt § 39 angifna

fall råder öfverensstämmelse mellan målet och flere sv. diall., så

som Nyländskan, Estsvenskan, Möremålet, Ölandsmålet m. fl., så

*) Härmed vilja vi naturligtvis ingalunda hafva förnekat, att ju stun

dom ett assimilerande inflytande af föregående stafvelsens vokal på hjälp

vokalen kan hafva gjort sig gällande, ss. i nipir, akar. Så ofta i äldre

Västgötalagen efter a (Se Äldre Västgötalagen, utg. af Schwartz och No

reen, s. II).

*) Den ljudfysiologiska förklaringen på hela denna företeelse är tyd

ligen att söka uti sträfvan att undvika svårigheten af att uttala i samma

stafvelse en mera ljudande konsonant efter en mindre eller intet ljudande,
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väl som norska och danska diall. Jfr äfven härutinnan engel

skan;

samt b) midljudande uti:

7. Bestämda suffigerade artikeln hos maskulina på –l, -n och

-r, i rsp. på -l, -le, –r, -re, -n, -ne, t. ex. dålt dalen, vål vallen

(se §. 155, 9), spón spolen, kål kullen (se §. 155, 9) mån mun

men, pin pinnen, bån buren, knån knarren, hånt haren, spón

sporren. Beträffande ord på –n anmärkes något dylikt af Up

mark s. 6, Linder s. 3.

8. Adjektiv- och participändelsen –&n, rsp. -en efter l och

r, t. ex. món mulen, stón stulen, skön skuren. Detta fall är ana

logt med föregående.

9. Ord, där & genom bortfall af d (se §. 142, 1)*) skulle

komma att stå efter annan vokal, t. ex. fjer fjäder, ler läder,

kler kläder, strir strider, trer träder, lir lider, stan staden.

Denna företeelse uppträder stundom redan uti rsp. (Rydq.

I, 489 och flerest., II, 322).

10. Enstaka ord, såsom én ärende, kæcès katekes.

Anm. Här är kanske rätta platsen att yttra några ord om

den "tveklyfning”, ”fördubbling”, ”geminering", som åtskillige för

fattare angående landskapsmålen velat finna hos vokaler, efter

hvilka följande stafvelsens vokal, vanligen e eller a, bortfallit.

Så yttrar Linder s. 2: ”A bortfaller ... men geminerar då den

föregående vokalen”, ”e bortfaller, men återverkar på rotvokalen

så, att denne fördubblas eller tveklyfves på ett egendomligt sätt,

hvarigenom förre delen af den sålunda klufna vokalen höres lång

... den senare kort". Unander s. v: ”en vokal, hvilken, om än

.... bortfallen, dock förutsättes af stamvokalens fördubbling eller

så att säga tveklyfning" och s. vIII: ”När ändelsen a i inf.

faller bort, tveklyfves vanligen stamvokalen”. Upmark s. 6: "Ar

tikeln försvinner, och vokalen så att säga klyfves”. Widmark s.

9 ”en bortfallen slutstafvelse ersättes af stamvokalens fördubb

ling", och s. 17: ”.. infinitiv-ändelse, i stället för hvilken ...

en egen stafvelsens tuklyfning vanligen äger rum”. Bodorff s. 5:

”e ... bortfallit, hvarvid föregående vokal geminerats". Jessen,

H.-J. s. 8 drifver detta åskådningssätt till sin spets, då han

säger: ”Vokalfordobling er i Jemtsk at tage bogstavelig; t. E.

kaast skal udtales med 2 a’er i samme Stavelse, altså ”Diph

thong" i aller egentligste Forstand" (!). Utan tvifvel är det sam

*) Någon gång annan konsonant, t. ex. blir blifver jir gifver.
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ma företeelse, som af Belfrage s. 11 f. åsyftas genom skrifnin

gen gaert galet, måen månen, haern haren, former, hvilka Bel

frage anser vara uppkomna genom bokstafsomflyttning (!), till

förmån för hvilken förklaring han bestämdt afböjer Linders och

Upmarks förklaring genom "klyfning". – Äfven i Fryksdalskan

undergå vokaler, efter hvilka en annan vokal bortfallit, en för

ändring. De då uppkommande vokalerna – och, såsom vi för

visso tro, äfven de af ofvan nämde författare beskrifna ”på ett

egendomligt sätt" ”så att säga klufna" vokalerna – äro nämligen

sådana, som hafva sammansatt accent (om hvars natur se §.

5). I Fryksdalskan gäller nämligen den lagen, att, om en vokal

bortfaller, får föregående vokalen en accent sammansatt af de

båda ursprungliga vokalernas musikaliska accenter, t. ex. betäl

för betåld**). (Om denna lag och de undantag, den får vidkän

nas, se §. 107). Har den föregående vokalen redan förut sam

mansatt accent, undergår han ingen förändring, t. ex. bit för bitd"

bita, men cirkumflexen, som nu vanligen kommer att stå i ul

tima, gör där sin natur af att vara sammansatt vida mera gäl

lande för örat, än då den står i pemultima, då intrycket i någon

mån försvagas genom följande vokals accent. – Denna här fram

stälda lag tro vi nu gälla, om ock i mindre utsträckning och

med många afvikelser, för andra mål, i hvilka den s. k. klyf

ningen förekommer. Att åtminstone något dylikt i Ölandsmålet

förekommer, visar sig af ett yttrande hos Bodorff, den ende af

ofvan nämde författare, som synes hafva haft en aming om denna

företeelses musikaliska natur, nämligen s. 5: "Rösten höjes vid

uttalandet af den sista vokalen en hel ton eller mera". I Fryks

dalskan är visserligen intervallen mellan vokalens ansats och dess

slut ofta vida större (se § 5).

().

§. 81. 0 motsvarar i allmänhet rsp. Ö, t. ex. de dö, sna

snö, fott födt, cok kök o. s. v.

§. 82. % motsv. rsp. Y:

1. Då rsp. y motsvaras af isl. y (ej y). Y bibehålles en

dast framför q, g, ks *) och stundom l, men för öfrigt har nästan

utan undantag ø inträdt, t. ex. nåkk&l nyckel, bått bytta, stårrk

*) Om dessa ljuds benägenhet för möjligast slutna vokaler före sig jfr

§§. 41, 1, 2; 54, l.
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styrka, hövv&l hyfvel, krådd krydda, háfs hyfsa, tasst tyst, cåss

kyssa, zbzzón syskon, håll hylla, tår tyre; men däremot dygg

dynga, ryqqk rynka, rygg rygg, bykks&r byxor, fyll fylla o.s.v.

Detta är endast en jämförelsevis konsekvent tillämpning af den

lag, som redan uti fsv. och ännu mera i nysv. sökt göra sig gäl

lande i syfte att ersätta kort y med ö (se Rydq. IV, 87 ff.).

2. I några få ord, där rsp. y motsv. isl. #, já: råmm

rymma, ståfar, -mor, -son, -dot&r, -bæn styffar o. s. v.

3. I mor myra, råt böla, ryta. Beträffande det förra or

det kan man i anledning af isl. maurr (målets mor) förmoda,

att rsp. y är uppkommet ur äldre ö, jfr §. 98. Råt är isl.

rauta, då rsp. ryta är isl. rjóta. – Rómm grädde är *rymme

(n. ryme), *riumi (n. Tjumme), jfr isl. rjómi.

§. 83. 0 motsv. rsp. U:

1. I part. pret. af verb, som i rsp. hafva samma afljuds

serie som t. ex. bryta, bjuda. Sålunda: bråtón bruten, skåt§n

skjuten, bjón bjuden o. s. v. Här föreligger tydligen en analo

gibildning efter pret. brot, skat, lja (jfr §§. 20, 23). Jfr d.

krøben, flajen, hvilka väl äro att förklara på samma sätt ur krub,

flaj.

2. Tônn tunna, tønn tunn, sånna sunnan, zømm skum

(adj.), zbttæn sjutton, stann stund, råsst rusta, råssig russin,

snópp&l snuppla, zôlôr (och skôlô r) skulor, dôs&n dussin. For

mer sådana som fsv. thynna, dalsl. tynna, zymm, m. tynn o. d.

göra troligt, att utvecklingsgången varit u > y > 4. Jfr isl.

brúÖhlaup – d. bryllop – sv. bröllop; fsv. gius – vrml. jys –

rsp. gös. På samma sätt står väl målets jøt ful, lytt för *jyt

ur ett *ljut (isl. ljótr, fsv. lyter).

§ 84. 0 motsv. rsp. I:

K/ópp klippa, skrónn skrinda, Bórrj Birjer, möddæ middag,

utvb utvid. Likaså står a för äldre i uti råfft stort stycke, isl.

ripti, och bóssmæl besman, fsv. bismari. Utvecklingen har väl

varit i > y > ø. Mellanformer med y föreligga i närgränsande trak

ter"), m. klyppe, ryfte, västml. skrynda (Leffler, Västml. folkspråk

s. 36). Jfr för öfrigt fsv. silver, sylver, sölf; timber, tymber, d.

tömmer; m. fl. ex. (se Rydq. IV, 98 ff.).

*) Byrghir förekommer i fsv. (Rydq. II, 48). Formen Birger är väl,

såsom det bibehållna slut-r gör troligt, i yngre tid upptagen omedelbart

ur fornspråket,

##

&
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§. 85. 0 motsv. rsp. E:

Kløv klef beror därpå, att detta verb i målet ombildats till

fullständig likhet med klyv klyfva (jfr §. 99). Jommén genom

motsvarar kanske direkt det fsv. gönum (äldre än ginum, genum;

Rydq. IV, 98). Vø ved. Inverkan af v? Har ø utvecklat sig

ur i uti fsv. viper genom ett mellanliggande y (se § 84)?

Båssmel besman, se §. 84.

Krått&r (och krétt&r), kreatur, bågrann svårbedd.

§. 86. % motsv. rsp. öppna O:

Tørrk tork, tårrk torka, bözztôr borst. % är här det äl

dre, ss. i fsv. hörr, thörka, börst, hvarur rsp:s former uppkommit

genom inverkan af r på ö. Jfr §. 64.

Søllv solf, hånnklövder handklofvar. Detta sista ord har

väl för sin form att tacka en folketymologi efter klóvdér klöfvar.

Likaså står väl a för äldre 9 uti tåkøffs takfot (fsv. ops,

isl. ups), såppldºr sopor (sv. diall. soppel-hög, Rietz s. 652), jømm

färg, sken (isl. ljómi).

§ 87 % motsv. rsp. Å (eller kanske långt öppet o. Så

Rydq. IV, 199. Jfr § 62 här ofvan):

åvæ ofvan är väl ombildadt efter bvvdér öfver. Rón rodna

är däremot eg. raudna, hvilken form föreligger i norskan, och

är sålunda icke formelt lika med rsp. rodna, isl. roðna.

§ 88. 0 motsv. rsp. Ä:

I -møss i smss. Conndºzmøss Kyndelmässa, Pèzmøss Pärsmässa,

ózmøss Olofsmässa, m. fl. Målet har haft utvecklingen i (lat.

missa) – y (n. myssa) – ø, rsp. däremot i – e – ä. Jfr §. 84.

§ 89. % har bortfallit i vipón utsträkt raklång, eg. vid

öppen.

U.

§. 90. U motsvarar nästan uteslutande rsp. U, då detta

är isl. å, men äfven mycket ofta, då det är isl. u (jfr dock §§.

54, 63, 83), t. ex. du du, hus hus, åttæ utan, gull guld, kugg

kugge, jusst just.

§. 91. U motsv. rsp. öppna O:

1. I de få ord, där det står före j, ss. kújj koja, ujj oj.

Här föreligger tydligen inflytande af j på det föregående p, som
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härigenom öfvergår till det j närmare stående u. Om samma

företeelse i äldre germanska språk se Leffler I-omlj. s. 277 ff.

2. Billstyr bolster. Redan i fsv. förekomma af detta ord

former med både u (äldre) och o, se Rydq. IV, 77.

§. 92. U motsv. rsp. slutna O:

1. I oskiljaktiga prefixet u-, rsp. o- (privativum), t. ex.

úlydi olydig, åtråvle otrreflig, åttekk otäck. Redan i fsv. och isl.

omväxla det äldre o-, 6- och det yngre u-, i- (Rydq. IV, 78;

Cl.-V. s. 469, 2). Det i målet icke sällan förekommande, troligen

af det gamla adv. of förkortade, o- (intensivum) undergår där

emot ingen förändring, t. ex. ofåzle faslig, ohèsskle hisklig.

2. I hälsningarna gudå god dag, guéftæ god afton m. fl.,

adj. gåtte eller gutè i stånd till, eg. god till.

Dessutom i snu sno, som ansluter sig till isl. snúa.

§ 93. U motsvarar rsp. Ö:

Runn rönn, cissber (och cyssber) körsbär. U för ö torde

här bero på inflytande af r och således vara en sidoform till det

af ö i samma ställning uppkomna p, hvarom § 64.

§. 94. U motsv. rsp. Y uti dåk dyka, hvarest u är den

äldre vokalen (Rydq. I, 234. Jfr sv. duka under samt andra

germanska språks vitnesbörd), och skugg skygga, vara rädd.

§. 95. U motsv. rsp. I uti ånnæ innan.

§. 96. U har bortfallit a) uddljudande uti:

Tw utaf, tur utur, pinn&r upp under. Jfr rsp på för

uppå, upp å. I Värmlands Ålfdal finnas äfven ti uti och pi upp i.

b) midljudande uti: ågust August, agitssti augusti, akzôn

auktion, beroende på målets motvilja för förbindelsen au, som

vanligen utbytes mot ag (jfr § 208, 3), hvilken utväg dock här

framför g eller k var af ingen betydelse;

c) slutljudande uti: hôvv hufvud, cåg tjugu, fözzt farstu.

Y.

§. 97. Y motsvarar i allmänhet rsp. Y, då detta är isl.

#, jú, jó, stundom äfven då det är isl. y (jfr § 82), t. ex. ny

ny, nytt nytt, dryp drypa, frijs frysa, rygg rygg, ryqqk rynka.
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§ 98. Y motsv. rsp. Ö:

#qqk ömka, ygg&l ögla, ygg-bryn, -løkk ögnabryn, -lock,

cyssber (jämte cassbär, cussbär) körsbär, hytt höta, hy hö, jjæ

(vanligen åga) ögonen, Zylldebrænn Sköldebrand, lyttnænt och

lyktnænt (äfven läktnænt) löjtnant; äfven glys kika synes stå för

äldre "glosa (jfr n. glosa, gløsa, glysa). I afseende på denna re

dan i fsv. ofta uppträdande öfvergång från ö till y jfr Rydq.

IV, 97 f., Leffler, V-omlj. s. 14.

Däremot uti sy söder, jys gös (jfr § 83, 2), kanske äfven

cytt kött, kryn kröna, illa tilltyga, är y äldre än rsp. ö. Jfr

fsv. syper, gius, kyt, kruna.

§ 299. Y motsv. rsp. I:

Fyr fira, cyl kila, zyggavl gärdesgård, skidgård, lyffstøkk

lifstycke, eksyss exercis, hvarest y tydligen är yngre än i. Denna

öfvergång i > y är redan i fsv. icke ovanlig, t. ex. grymber,

tymber, mykil m. m. (Rydq. IV, 83 ff.), och förekommer äfven

i sv. diall. (se t. ex. Bodorff s. 6; Kalén s. 2. Den har väl

äfven utgjort förra delen i den öfvergång i > ö, som både i fsv.

och nysv. förekommer (Rydq. IV, 98 ff.), liksom ock i Fryks

dalskan (se § 84).

Äfven i vyzz (jämte vizz) hvina, ila susande står y för

äldre i, såsom synes af n. kvisja "give en svag raslende lyd”,

isl. hvissa ”to run with a hissing sound” (Cl.-V. s. 302, 1), jfr

rsp. hvissla, hviska, d. hviste. Här har väl äfven det föregående

v "omljudande" inverkat, såsom uti rsp. vyssja (d. v. s. hvissja,

samma ord som målets vyzz, ehuru med något olika betydelse),

fsv. vyrda (nu vörda), n. vyrke, vyrt (sv. vört), vyrda, sv. diall.

svyll, tvy, vyssla, svyn m. m.

§ 100. Y motsv. rsp. U:

1. Cyv tjuf, cyv tjuga. Äfven här föreligger utan tvifvel

fall af, hvad man lämpligen skulle kunna kalla framåt ver

kande om ljud (jfr ofvan §§. 10, 3; 42, 2; 83, 2; 99). Om

ljud af j på följande u är nämligen mycket vanligt i såväl n.

som d. landsmål (och äfven i sv. riksspråket ofta förekommande

i tjyf för tjuf), t. ex. dalsl. jyger jufver, cyr tjur, Öland djyp,

tjyder, tjyr, Skåne djyr, ljyfve, S. Möre tjyva, djyp, Ny

land jys, Halland tjyra, jyft, d. diall. sjyk, sjyn, sjybfar.

För ytterligare exempel ur landsmålen se Rietz, Möller, Lin

A. G. Noreen: Fryksdalsmålets ljudlära. 5
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der, Bodorff, Freudenthal, Kok, Varming flerestädes. I dan

ska riksspråket förekommer det i Jyde och Jylland samt i

Jøde, som väl utvecklat sig: Jude>*Jyde > Jøde (jfr sv. Jön

köping, jös). Icke häller för fsv. är detta omljud främmande.

Många ord med iy för iu, hämtade ur Vadstena klosterreglor,

meddelas hos Leffler, V-omlj. s. 35. Ändtligen finnas äfven

exempel härpå från forndanskan; se Lyngby, Sønderjysk spr. s.

106. Detta framåtverkande j-omljud är sålunda en allmän svensk

dansk ljudlag, om än ingenstädes konseqvent genomförd.

2. Tyqq tunga, möda är väl ej formelt lika med rsp. tunga

(fsv. pungi m.), utan med n. tyngje neutr., ehuru i målet nu

mera tyqq visserligen är maskulinum.

Cytt löpa är väl yngre biform till det likbetydande kått, sv.

och m. diall. kuta, kutta, kytta. Aasen förmodar en gemensam

grundform "kjota (Aasen, Ordb. s. 398).

§ 101. Y motsv. rsp. öppna O:

Tyllt tolft, dyft doft. I det förra ordet är y äldre än rsp.

o, jfr fsv. tylpt.

§. 102. Y motsv. rsp. Ju:

Bygg bjugg enligt den i fsv. mycket (i nysv. något min

dre)*) vanliga kontraktionen af iu, ju till y. På samma sätt

står fys ladugård för äldre fjus (i andra trakter af Värmland

fjus, fjös, fökks, fykks, fuggus, fuggôrs, fygg&s, fäggys), isl. fjós,

sv. fähus. Däremot är målets lyqqn blixt icke rsp. ljungeld, fsv.

liugn elder, utan fsv. lygn, lyghna. Om förhållandet mellan de

fsv. formerna se Leffler, V-omlj. s. 78.

§. 103. Y motsv. äldre Vi uti hyzz löpa fort, formelt sam

ma ord som det § 99 nämda vyzz, ehuru här det ursprungliga

vi på annat sätt behandlats (ss, ofta uti fsv. och isl., se Rydq.

IV, 90 ff.; Wimmer s. 33), och betydelsen är speciellare. Af

ven rsp. har till ryssja (§ 99) en motsvarande biform hyssja

med ännu en annan skiftning i betydelsen. Annu tvänne dylika

sidoordnade former föreligga af ett annat verb från samma rot,

bildadt utan ja-afledning, uti rsp. hyssa och målets v§ss vyssja,

*) Då Rydquist (I, 247) yttrar: ”iu har alt mer blifvit y”, är väl detta

ett förbiseende, ty visserligen har i ett och annat ord ss. dryg, nysa, fsv.

iu blifvit nysv. y, men i ojämförligt flere fall ha ord, som i fsv. vacklade

mellan iu och y, nu bestämt sig för ju, t. ex. njuta, bjuda, ljuta, tjugu,

njure, skjuta, sjunde, bjugg, ljustra.
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formelt samma verb som isl. hvissa (se §. 99), d. hvisse vyssja.

Hit hör äfven målets hyss spratt, snedsprång, eg. hastigt språng,

sålunda äfven detta med y för äldre vi.

Kvantitet.

§. 104. Kort vokal är uti målet vida oftare förekom

mande än uti rsp. och uppträder i följande fall motsvarande lång

vokal i det senare:

1. Före tvänne konsonanter. Redan i rsp. är regeln, att

före två konsonanter, hörande till samma stafvelse, vokalen är

kort, i betydlig mån genomförd (se J. A. A., Qvantitetslära s.

67 f.), men i målet har den tillämpats med den strängaste

konseqvens samt äfven utvidgats. Sålunda är vokalen kort, äf

ven om de båda konsonanterna ej tillhöra samma stafvelse"),

och till och med om de i rsp. stå tillsammans, men i målet

kommit att åtskiljas genom y (se § 79). Vidare tillämpas re

geln äfven i de fall, då ett ord slutar på lång vokal med en

följande konsonant, och först genom böjning en andra konso

nant tillkommer, sålunda i pret. akt., part. pret. och passiv af

verb på konsonant, gen. sing. af substantiv på konsonant samt

neutr. af adjektiv på konsonant.

Exempel: Blavsst blåst, håvvle höflig, jévrli djäfvulsk, Dännjyl

Daniel, cégg&l kägla, håvvór hafre, kåvv&l kafle, kafla, våkkyn

vakna, zåkk&n sjukna, rékk&n räkna, vittón hvitna, låsst löste,

løsst löst, spéllt spelte, spellt spelt, déllt delte (dock naturligtvis

spåd sparde, spat spart, måd malde, mat malt, o. d. enär endast

en konsonant numera går efter vokalen), folkks förlikes, tokks togs,

triffs trifves (till och med af verb på r bildas jezz göres, høzz

höres o. d.: men ej af verb på t, t. ex. maz males), dakks (och

dass) dags, slakks slags, brunnt brunt, jusst ljust, hellt helt,

(däremot regelbundet stot, stort, ræt rart, gut gult, fut fult

o. s. v.).

*) Tillhöra de olika delar af en sammansättning, är vokalen än kort,

än lång, t. ex. håkkti högtid, 2vikkdom sjukdom, men skölpojk skolpojke,

milst9llp milstolpe. Ofta begagnade ord föredraga kort vokal, sällsyntare

ord tvärtom.
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Många ansatser till ett dylikt strängt genomförande af

denna regel kunna spåras uti riksspråket, t. ex. lifstid, riksdag,

länsman, törs, spörs, morfar m.m. d. alltid med kort vokal, ehuru

lif, rike o. s. v. hafva lång vokal. Jfr vidare J. A. A., Qvanti

tetslära s. 90 f.

2. Före passivets s i verb, slutande på vokal, t. ex. tross

tros, beståuss bestås, jiss gifves, faoss fås, gass gafs, tass tages.

Detta är den fulla utvecklingen af den lag angående böjnings

karaktärernas fördubbling (d. v. s. vokalens förkortning före böj

ningsändelserna) uti verb på vokal, som i rsp. skapat trodde,

trott, bodde, bott för trode, trot o. s. v. Jfr i rsp. slåss för slås.

3. Alla vokaler, som genom tillämpningen af åtskilliga

ljudlagar kommit att stå framför j eller q, förkortas, t. ex. lejj

lie, spéjjdél spegel, céjj kedja, méjj midja, k{{ij klia, téjj tagit,

dréjj dragit, véqq vänja, téqq tänja. Samma regel gäller i rsp.,

som aldrig har lång vokal före j eller q; jfr J. A. A., Qvanti

tetslära sidd. 61, 63.

4. Före t äro alla vokaler korta, dock icke om t under

ett ords böjning uppkommit af r + t eller l + t. Således fatt

fart, katt kart, kått karta, kott kort, lott lort, móttdél mortel,

fott fort, pott port, 2ótt skjorta, fjóttæn fjorton, rätt vårta m.m.,

men fut fult, gut gult, hot hört, spat spart. Afven rsp. har

vanligen kort vokal före t, rt (J. A. A. Qvantitetslära, s. 68),

men, som af de anförda exemplen synes, långt ifrån så konse

kvent, som i målet är förhållandet.

5. Före g förkortas o ofta i norra delen af nedre Fryks

dalen (liksom i hela öfre Fryksdalen), t. ex. togg tog, stogg stod,

slogg slog, logg låg, sogg såg, drogg drog.

6. I åtskilliga ord, där fornspråket hade kort vokal med

efterföljande "enkel" konsonant. Som bekant behandlas sådana

ord i rsp. på två olika sätt. Antingen förlänges vokalen, och

konsonanten förblir oförändrad, t. ex. vaka, isl. vaka, eller ock

kvarstår vokalen oförändrad, och konsonanten ”gemineras”, t. ex.

tappa, isl. tapa (jfr Leffler, Ljudfysiologiska undersökningar s.

49 f.). I följande ord, där rsp. valt den förra utvägen, har

målet valt den senare: hånn hane, (håkk)spekk (hack)spik, lèvvær

lefver, gårvdél gafvel, settdér säter, åokkör åker, någgdél nagel,

håggól hagel, tåggdel tagel, tèggdel tegel, föggdel fogel, åottÄr

åter, jômmón genom, hådd hade. Jfr isl. hani, spiki, lifr, gaft,

setr, akr, nagl o. s. v.
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7. I åtskilliga ord, där fornspråkct hade lång vokal före

"dubbel" konsonant. Äfven dessa ord behandlas i rsp på två

sätt. Antingen förblir vokalen lång, och konsonanten blir "enkel",

eller ock förkortas vokalen, och konsonanten blir oförändrad, t.ex.

slät, isl. sléttr, men lätt, isl. léttr (jfr Leffler, anf. st. s. 50 f.).

I följande ord, där rsp. valt förra utvägen, har målet valt den

senare: slétt släta, rétt räta, trétt träta, (våss-)sott (vattu)sot.

Jfr isl. slétta, rétta, prætta, sött.

8. Dessutom har målet i många enstaka ord förkortat en

oåde i rsp. och fornspråket lång vokal. Sådana äro: igg&l igel,

nèvv&r näfver, ikkyr ekorre, littyn liten, hétt heta, stopp stop,

bött&r böter (detta ord, som i rsp. är det enda undantaget från

regeln, att de forna enstafviga konsonantstammarne i plur. hafva

kort rotvokal, är sålunda i målet fullt regelbundet), promm pråm,

vétt hvete, rópp ropa, pakett paket, rakètt raket, stakètt staket,

krétt&r kreatur, eksyss exercis, lódd låda, mörrot morot, hutt hut,

létt låta, ékkyr eker, stavv&l stöfvel, hovv&l hyfvel, mållæt mal

ört, ihôpp ihop, höpp&r hop, úttæ utom, utan, úttfor utföre, åttekk

otäck, hittae hitom, testèzz tillstädes, gudå goddag, gutè god till,

i stånd, gundoss gunås, våffyr vårfrudagen, móll (och mål) morla,

föllot förlåt. Synnal synål, friikkost frukost och några andra ord

äro redan i rsp. vacklande. – Jfr isl. igull, nafr, ikurni, litill,

heita o. s. v.

§. 105. Lång vokal, där rsp. har kort, förekommer äf

ven uti åtskilliga fall:

1. Vokalförlängning såsom ersättning för bortfallna ljud:

a) Om mellan r och d, l och d, r och t, l och t en konso

nant bortfallit, förlänges den framför det sålunda uppkomna d,

t stående vokalen, t. ex. sød sörjd, væd värmd, zød sköljd, ved

hvälfd, héda hälgdag, skat skarpt, væt varmt, væt värpt, mot

mörkt, stæt starkt, het hälft.

b) I substantiv på -n eller –l (rsp. -n, -nd, -ne, -l, -le)

med föregående kort vokal bortfaller suffigerade bestämda arti

keln (jfr § 80,7), hvadan den korta vokalen förlänges, t. ex.

mån munnen, hún hunden, pin pinnen, kål kullen, vål vallen,

kvél kvällen, stål stallet, spejjol spegeln, åkkspl axeln (med långt p).

c) Sedan uti nom. plur. bestämd form af maskulina och

feminina substantiv & i ändelsen -any (rsp. -arne, -orna, -erna,

-na) bortfallit, förlänges æ, t. ex. góssæn gossarne, rósoen ro

sorna, tømmtæn tomtarne, jèttr(en getterna.
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d) Adjektiv-ändelsen -en (i ord, som i rsp. sluta på -ig) är

lång, emedan den är kontraherad af –igen (om hvars förekomst

både i fsv. och sv. diall. se Rydq II, 428 ')), t. ex. fålen far

lig, rölen rolig, fælen färdig. På samma sätt förekomma i öfre

Fryksdalen adjektiv på -um, t. ex. sténun stenig, bækkun backig.

e) I några enstaka ord, ss. ån annan, móræ morgon, i móz

i morse, mån mycken, cól kjortel, kjol.

2. Före m förlängas alla vokaler (jfr § 8), t. ex. zéna

skilnad, spónt sporren, knån knarren, haëmmont hammaren, kaën

mon kammaren (jfr § 68), åkkon åkern (jfr § 70), föggon

fogeln. Dock förekommer äfven stundom åkkyn, fögg&n o. d.,

alltid låkyn lakan. Afven rsp. visar benägenhet att före rn hafva

lång vokal, jfr J. A. A., Qvantitetslära s. 68.

3. Ursprunglig lång vokal, i rsp. förkortad, föreligger i

målets ho hon, mi min (fem. sing, liksom de tre följande orden),

di din, si sin, e en, måta måtta; jfr isl. hón, min, dtn, sån, ein,

måti. Likadant synes förhållandet vara uti lép läpp, sno snodd,

&dik ättika, låg löja; jfr fsv. lapi, snop, atikia. Angående låg

jfr §. 209.

4. I följande ord har målet valt det förra af de §. 103,

6 nämda sätt att behandla fornspråkets förbindelse kort vokal

+ "enkel" konsonant, under det att rsp. valt det senare sättet:

hét hetta, vék vecka, vet vett, bek beck, vés&n vissen, krek kvick,

kvék kvickrot, te till, strek streck, ten tenn, grep grepp, bör borra,

dróp droppe, flót flotte, flot flott, môs mosse, rótyn rutten, lo ludd,

bor borr, skot skott, sköt skotta, gor gorr samt troligen bps boss.

Jfr isl. hiti, vika, vit, bik, visinn, kvikr, ... bora, dropi, floti, o. s v..

5. I det enda ordet dót&r dotter (isl. dóttir) har målet

valt ett annat sätt än rsp. för att undvika fornspråkets förbin

delse lång vokal + ”geminerad” konsonant. Jfr här ofvan §.

104, 7.

6. Yngre förlängning af en både i fornspråket och rsp. kort

vokal föreligger dessutom i åtskilliga enstaka ord: an and (lat.

anas), bar barr, er ärr (jfr dock n. ær, fsv. aer, med lång vo

kal?), med mäld, cød köld, bén bända, stån stanna, pél pilla,

sigår cigarr, metål metall, perón päron, tor torr.

*) Jfr ock de hos Jessen, H.-J. s. 22 f. från Härjedalen uppgifna adjek

tiv på -ejjen, d. ä. -igen, t. ex. hemmalejjen, forrskrettjelejen.
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Anm. Såsom af mom. 1, c och d synes, kan i målet lång

vokal förekomma i obetonad stafvelse, t. ex. gøssaen gossarne,

fålen farlig, något som i rsp. är alldeles utan exempel. Ett an

nat dylikt fall uti målet är adjektiv-ändelsen –(pl (som i rsp.

förlorats, utom i gammal, som här heter gåmm&l; redan i fsv.

var den rätt sällsynt – se Rydq II, 401 –, men i isl. van

lig), t. ex. blåbsæl blåsig, réggn(el regnig, móttel motig. Den

långa vokalen beror utan tvifvel äfven här på ersättningsför

längning. Liksom fälen står för "farli(ge)n (mom. 1, d), så

står ock mötæl för "motæl(en)*), egentligen ack. sing. mask;

jfr målets "enn låqq&n kär” en lång karl, ”enn côck&n ökks" en

tjock oxe. Angående bortfallandet af -en, -n efter l jfr spéjjol

för spegeln o. d. (se mom. 1, b). Ett bevis för denna förkla

rings riktighet hafva vi äfven däruti, att, om ej (e vore upp

kommet genom ersättningsförlängning, skulle icke l kunna kvar

stå efter lång vokal, utan öfvergå till l (se härom §. 187, b).

Exspiratorisk accent.

§. 106. Uti åtskilliga ord afviker målet från rsp. i af

seende på tonvigtens plats.

1. Den är framflyttad uti: Perón päron, ozekkt ursäkt,

ozékkt ursäkta, ilènn& elände, rædis rädisa, kanz) kanske, viliffti

vidlyftig, pæzålljæ persilja, bresilljæ bresilja, alldèld's alldeles, for

mönndder förmyndare.

Flere af dessa ord äro redan i rsp. vacklande.

2. Den är flyttad längre tillbaka uti: Fózkot förskott, fözko

försko, kåsstrul kastrull, Mått&s Mattias, énnda (och endå) ändå,

póttfl (och potell) butelj, Mårrjæ Maria, fåsstden fastän, jámmden

ja män, némmdén nej män, mårrkuj arsenik, merkurium, iføl iföl

(Rydqv. V, 95), ikalv ikalf, låsæret lasarett, Kåttrinæ Katarina,

térekkle tillräcklig, vånnjil evangelium, Mår&t Margareta.

3. I afseende på sammansatta ord, hvilka uti rsp. ju van

ligen hafva två eller flere exspiratoriska accenter, är att anmärka,

det målet visar en tydlig benägenhet att i kortare och mera be

gagnade sammansättningar inskränka sig till att hafva endast en

tonvigtig stafvelse. Naturligtvis hafva därför de ord, som i rsp.

*) Denna förklaring styrkes af de adjektivformer på -aln, t. ex. goaln,

hemmaln, som hos Jessen, H.-J. s. 22, mot uppgifvas från Härjedalen.
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vackla mellan en och två exspiratoriska accenter (se J. A. A.,

Qvantitetslära s. 56), i målet bestämt sig för endast en accent,

t. ex. dimme därmed, krissber krusbär o. s. v.

Anm. Exspiratoriska accenten träder aldrig längre tillbaka

uti ett enkelt ord än till antepenultima. I sammansatta ord in

träda en eller flera biaccenter.

Musikalisk accent.

§. 107. Att anställa en jämförelse mellan användandet af

den musikaliska accenten uti målet och i riksspråket låter sig

svårligen göra, enär de musikaliska accentförhållandena uti rsp.

hittills äro så godt som alldeles intet undersökta. Så vidt vi

veta, föreligga härom endast Rydqvists") korta utredning (Rydq.

IV, 211–19) samt några mindre notiser hos Storm, s. 7 f., hvilka

båda författares uppgifter dock i betydlig mån äro hvarandra

motsatta. Också är detta icke att undra på, då kanske några

allmänna och fullt giltiga regler för riksspråket (d. v. s. språket

hos de bildade utan afseende på boningsort) icke kunna uppstäl

las, enär det väl icke gifves något område inom språket, på hvil–

ket den enskilde har svårare att lösgöra sig från sin hembygds

egendomligheter, än just dessa accentförhållanden, hvadan ett all

mängiltigt uttal i denna punkt har svårt att uppkomma. Också

märkes lätt på en person, som för öfrigt fullkomligt tillegnat sig

riksspråket, på hvad dialekt han "bryter”, genom hans använ

dande af musikaliska accenten på det för hans födelsebygd egen

domliga sättet.

Vi uppgifva därför försöket att här lemna en i enskildheter

genomförd jämförelse med riksspråket och gifva endast en redo

görelse för, huru målet i hvarje särskildt fall använder de musi

kaliska accenter, för hvilkas natur vi i § 5 redogjort. Vi lemna

här de sammansatta orden å sido, hvilkas accentförhållanden äro

vida mera invecklade än de enklas, och inskränka oss till de se

nare samt sådana sammansatta ord, som ej vidare kännas såsom

sammansatta och därför följa de enkla ordens accentueringslagar.

*) De bidrag till frågan, som meddelas hos Boivie, Försök till en svensk

språklära, Upsala, 1834, äro alla upptagna hos Rydqvist. Likaså det

hufvudsakliga af hvad Svensk språklära, utgifven af Svenska Akademien,

Stockholm, 1836, meddelar s. 392–8.
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Vi påminna till att börja med om några accentlagar, som

vi redan i det föregående vidrört; se §. 5, § 80, anm., §.

106, anm.

1. I ett enkelt ord följa accenterna på hvarandra i en

konstant ordning, hvilken är .... låg akut, låg akut, gravis,

hög gravis, akut. Häraf synes, att låg akut ej kan stå närmare

ordets slut än på antepenultima, akut kan tillkomma någon af ett

ords fyra sista stafvelser, gravis någon af de tre sista och hög

gravis någon af de två sista.

2. Om någon vokal har sammansatt accent, rubbas ej där

igenom denna angifna accentföljd. Den sammansatta accenten

företräder då två enkla accenters plats. Hög cirkumflex står al

drig närmare ordslutet än på penultima, egentlig cirkumflex till

kommer blott penultima och enstafviga ord, låg cirkumflex blott

ultima.

3. Om i ett ord en vokal bortfaller, får föregående voka

len en accent, sammansatt af hans egen förra accent och den

bortfallna vokalens. Om undantag från denna regel, se nedan

7, c; 9, a.

4. Enär enligt 1 accentföljden är konstant, har man i och

med det, att man angifvit den betonade vokalens i ett ord accent,

också angifvit alla öfriga i ordet förekommande vokalers accenter.

5. Betoningen (exspiratoriska accenten) ligger aldrig längre

från ordslutet än på antepenultima.

Vi tillägga nu följande närmare bestämmelser:

6. Betonad antepenultima har antingen gravis eller akut.

”Tonfallen” (accentföljderna) hos flerstafviga ord med betonad ante

penultima blifva i följd däraf tvänne. Har antepenultima gravis,

måste ju penultima hafva hög gravis och ultima akut (se mom. 1).

Rösten är sålunda från den betonade vokalens ansättande uti

jämt stigande. Vi kalla detta tonfall *) det jämna. Har där

emot antepenultima akut, måste ju penultima hafva gravis och

ultima hög gravis. Från den betonade vokalens ansättande sän

ker sig således vokalen till en lägre ton för att sedan åter stiga.

Vi kalla detta tonfall det brutna.

a) Det jämna ton fallet är mera sällsynt och tillkommer

hufvudsakligen bestämda formen af tvåstafviga substantiv med

*) Benämningen tonfall är, såsom synes, något olämplig och torde böra

utbytas mot ton lag, men vi hafva ej velat afvika från det gängse ut

tryckssättet.

A. G. Noreen: Fryksdalsmålets ljudlära. 6
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jämt tonfall (se 7), t. ex. fråkkostdén frukosten, glächukæ diarrén,

krèvvd-ka kräftan; vidare några enstaka ord, såsom låsæret lasa

rett, fråvapgden djärf, hèmmæti hemåt, innæti in.

b) Det brutna tonfallet förekommer i alla öfriga fall,

t. ex. tømmliq&r tummar, kåsstrul&r kastruller, låk&mæ lakanen,

hémmænæ hemmanen, frémmætón de främmande, gästerna, kvéll

niqæ kvällen, ållvaræ allvar, Kættrinæ Katarina, förrgosæm stursk,

högmodig m. fl.

7. Betonad penultima har antingen gravis, då naturligtvis

ultima får hög gravis, eller ock cirkumflex, hvarvid ultima äfven

har hög gravis. I förra fallet ha vi sålunda jämnt tonfall,

i senare fallet, enär cirkumflex ju är akut + gravis, brutet

ton fall.

a) Det jämna tonfallet tillkommer:

a) Alla tre- eller fler-stafviga ord, t. ex. pgrön&r päron,

betå**ig betalning, pæzålljæ persilja, vili#ti vidlyftig, muntås&r mu

stascher, o. s. v. Dock potátis potatis.

6) Tvåstafviga ord, som i isl. äro enstafviga, således: no

mina på -del, -del, -dºn, -dºr, där isl. har blott -l, -n, –r, t. ex.

gåvvdel gafvel, bèzzdel betsel, sökkfn socken, vättdºn vatten, sèllvfr

silfver, måg&r mager; plur. af ord, som i isl. äro enstafviga kon

sonantstammar (Wimmer s. 58 ff.), eller som till en dylik böj

ning öfvergått, t. ex. röttetr rötter, battder böter, brènnder brän

der; presens af starka verb och af svaga verb med pret. på –d, –t,

som i isl. ha kort rotstafvelse, från hvilka senare målet utsträkt

denna accentuering äfven till dem, som haft lång rotstafvelse,

t. ex. fællfr faller, vëlljder väljer, sèttdºr sitter, brännder bränner,

ceptfr köper; åtskilliga partiklar, t. ex. ävtt&r åter, vèsstder väster,

sënnder sönder.

y) Komparativer, som i isl. ändas på -ri och icke på -ari,

t. ex. yttrér yttre, elldºr äldre, innder inre. Dock åsstder östre,

vésstder västre.

d) I senare tid upptagna utländska ord, t. ex. stavvfl stöf

vel, svåvdel svafvel, mðdi mod, simmpdºl simpel, ådd"l Adolf, mötti

näfgröt.

s) Bestämd form af enstafviga ord, t. ex. stúbbden stubben,

råvkkdén rocken, hättdºn hatten.

#) Många enstaka ord, ss. 2vvder öfver, únnder under, tåok

kén dylik, frèdæ fredag, måonndæ måndag o. s. v., fråkkost,

frukost, synnaol synål, húnnræ hundra, tilsden tusen, båvssmdfn
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båtsman, liffsti lifstid, gðffar guffar med flere mycket ofta före

kommande sammansättningar.

b) Det brutna ton fallet är det vanliga uti tvåstafviga

ord och tillkommer dem i alla fall, som icke ofvan under a) un

dantagits. Således hésstdºr hästar, råttér rutor, sômmder sommar,

gåmmel gammal, kåller kallar, röppdºr ropar.

c) I ord, som genom bortfall af slutstafvelsens obetonade

vokal kommit att få penultima betonad, ehuru ursprungligen an

tepenultima haft tonen, är förhållandet följande. Hade antepen

ultima gravis och sålunda följande stafvelse hög gravis, så in

träder häri ingen förändring genom slutstafvelsens bortfall. Så

lunda är här ett undantag från den regel, vi i mom. 3 framstält.

T. ex. sèllvd r silfret, ävkkon (se §. 105, 2) åkern, jèttræn get

terna, muntåsten mustascherna.

Hade antepenultima akut och sålunda de följande stafvelserna

gravis och hög gravis, behåller uti det förkortade ordet penul

tima sin akut, och ultima får regelbundet (enligt mom. 3) låg

cirkumflex (d. ä. gravis + hög gravis), t. ex. gøssoen gossarne,

présstaen presterna (§. 105, 1, c), spéjjol spegeln (§. 105, 1, b),

fålen farlig (§. 105, 1, d), haëmmpn hammaren (§. 105, 2),

blåbsæl blåsig (§. 105, anm.). Detta är sålunda endast det of

van nämda brutna tonfallet, ehuru med något olika fördelning af

accenterna. Dock kan man äfven få höra góssæn, spéjjd*l, fålen,

blåbsæl, o. d., liksom om orden ej vore förkortade (jfr ofvan b),

hvilket uttal synes hafva framtiden för sig, liksom det ock gjort

sig gällande uti den nordöst om Fryksdalen belägna Älfdalen.

8. Betonad ultima har gravis, t. ex. perón päron, ozékkt

ursäkt, kaelås kalas, alð larm.

Ultima, uppkommen genom slutstafvelsens bortfall, har låg

cirkumflex (hvilket framgår af hvad ofvan 7, a, a nämnts), t.ex.

betäl betala, kaläs kalaset, begrip begripa.

9. Enstafviga ord ha gravis. Har ett ord blifvit enstaf

vigt genom den ursprungliga slutstafvelsens bortfall, något som

i målet synnerligen ofta är fallet, accentueras på följande sätt:

a) Hade det tvåstafviga ordet jämn tonföljd, inträder regel

bundet i det förkortade ordet låg cirkumflex, t. ex. hiin hunden,

säl salen, ris riset. Dock är det vida vanligare, att (mot mom.

3) egentlig cirkun flex inträder, t. ex. hån, sål, rts, detta utan

tvifvel beroende på inflytande från den massa af förkortade ord,

som accentueras på det uti b) här nedan angifna sättet.
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Undantag: Om i ord på –&r både f och den föregående

konsonanten bortfalla, inträder gravis, t. ex. kler kläder, ver vä

der, fjer fjäder,tror tråder, blir blifver, jir gifver.

b) Hade det tvåstafviga ordet brutet tonfall, inträder efter

förkortningen cirkumflex, eller rättare sagdt, behålles den cir

kumflex, som före förkortningen tillkom penultima, t. ex. gåp

gapa, gåt gata, röpp ropa, ropade, ropat, gó goda, bå båda,

klé kläde, hôvv hufvud, nón någon, våd valde, ni nio, góbb

gubbe.

Undantag: I förkortad imperativ inträder gravis, t. ex. del

dela, ropp ropa; likaså om jämte infinitivens slutande –a äfven

föregående konsonanten bortfallit, t. ex. kle kläda, tre träda, knp

knåda, stri strida, kri kriga, ji gifva.

Såväl dessa som de under a) nämda undantag synas bero

därpå, att förkortningen här inträdt tidigare, så att den väl äf

ven här en gång befintliga cirkumflexen hunnit utbytas mot

gravis *).

10. De lagar för ordaccenten, vi här framstält, röna

genom inflytande af satsa ccenten mångfaldiga förändringar, på

hvilka vi här ej kunna inlåta oss.

Anm. Såsom af ofvanstående framgår, sammanfalla de ton

fall, vi kallat det jämna och det brutna, till sin användning i det

närmaste med Rydqvists "höga” och ”låga ton" (Rydq. IV, 211),

Storms "enkelte" och "sammensatte Tonefald" (Storm s. 5 och

flerest.). Till sin beskaffenhet åter äro målets tonfall föga öf

verensstämmande med de af nämde författare angifna, ty det

jämna är visserligen i likhet med Storms "enkelte" stigande,

men Rydqvists högton är fallande; i det brutna åter är begyn

nelsetonen högst och sluttonen en mellanton, i Storms "sammen

satte tonefald" är begynnelsetonen en mellanton och sluttonen *)

högst, Rydqvists lågton ändtligen skall vara jämnt stigande.

*) Af synnerligt intresse vore det, synes oss, att få undersökt, om icke

dylika lagar, som här blifvit för Fryksdalskan uppvisade, äfven i andra

europeiska språk göra sig gällande vid förkortning af ord.

*) Storm anser sluttonen vara ”bestemmende for Udtrykkets Karakter”.

Detta är åtminstone i Fryksdalen alls icke händelsen.
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II. Konsonanter.

P.

§. 108. P motsvarar i allmänhet riksspråkets P, t. ex. pap

på, prekk prick, stopp stop, kropp kropp, sup sup, strømmp

strumpa, vellp hvalp m. m.

§. 109. P motsvarar rsp. B:

Jåkop Jakob. Öfvergången b> p beror väl här på sven

skans allmänna motvilja för slutande b.

ppsælvër observera har utbytt median b mot tenuis p i an

ledning af den följande tenuis s.

Potell (äfven förkortadt pott) butelj, snipp snibb. Uppkom

sten af p är här svårförklarligare. Jfr dock sv. konstapel (af

comes stabuli), d. pergamotte bergamott (eg. frukt från Bergamo).

§. 110. P motsvarar rsp. F:

Trommp trumf, Josep Josef ha antagit p för f, enär intet

inhemskt svenskt ord slutar på f-ljud.

§. 111. P utan motsvarighet i rsp. förekommer uti pian

nder, vanl. ipúnndºr (äfven inúnnder) under. Målets form är väl

en stympning af ett upp under (jfr §. 96). Inúnndºr är natur

ligtvis ett in under.

§. 112. P bortfaller

mellan r och t, l och t, t. ex. skat skarpt, væt värpt, jét

hjälpte, stét stjälpte. Denna regel gör sig gällande i många an

dra sv. diall., se t. ex. Sidenbladh s. 11, Upmark s. 11, Leffler,

Västml. folkspråk s. 45, Bodorff s. 12.

I skvåmmdel skvalpa är ett p bortfallet ("assimileradt"), så

som synes af n. skvampla. Jfr i afseende på denna assimilation

Leffler, Konsonantljuden s. 72.

B.

§. 113. B motsvarar i allmänhet rsp. B, t. ex. bror bro

der, bo bo, stubb stubb, nubb nubb, læpp lapp.

§. 114. B motsv. rsp. P:

Blåssk plaska, abéték apotek, abott appetit, dóbbsko dopp

sko. Åfven bðtt skuffa har oursprungligt b, jämfördt med andra
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diall:s putta, isl. pota, engl. put. Bæssm pasma synes ha ur

sprungligt b, i fall man får jämföra isl. basmir, fht. pesamo, t.

Besen, ags. besma, engl. besom. Jfr i afseende på denna växling

mellan p och b rsp. beck af piæ, biskop af ånioxonog, snubbla

jämte snuppla. Rydq. IV, 239 anför äfven några ex. härpå

såsom fsv. brimsigna, belz, sv. diall. buffa, buding. Vidare ex.

äro Karlstadtraktens bpt& påta, blæddrd pladdra. Jfr ock d.

bajas pajas, strabas strapats, kabus karpus (medeltidslatin capu

tium) o. d.

§. 115. B synes motsvara rsp. F i åtskilliga ord, hvarest

väl dock rätta förhållandet är, att rötter med ursprungligt b sam

manblandats med tämligen likbetydande rötter med ursprungligt f.

Blåddder fladdra; jfr å ena sidan isl. blaðra, t. plaudern,

plt pladdern, hvarifrån sv. pladdra lånats, å andra sidan sv.

fladdra, fläder, t. flattern. -

Blékks och blékkstfr fläkta, nåttblækk (och nåttflækk) natt

skärra. Å ena sidan stå isl. blaka, blakra, blakta, leÖrblaka (läder

lapp), sv. och n. diall. blaka, bläkte o. d., å den andra isl. fløkta,

ftogra, t. flackern, sv. fläkta, flagga, målets -flækk.

§. 116. B motsv. rsp. V:

Bettfrèl (äfven något "finare" viktriðl) vitriol. Formen be

ror utan tvifvel på en folketymologisk ombildning efter bètt&r

bitter och ell eld.

Bis vise (i bikupan). Formen bis är väl sammandragen af

bi-vise. B motsv. således eg. icke rsp. v.

Træbdelér stöka, gå fram och tillbaka är det fr. travailler.

M.

§. 117. M motsvarar i allmänhet rsp. M, t. ex. mejj mig,

mos mos, mått matta, domm dum, remm rem o. s. v.

§ 118. M motsv. rsp. N:

Nemms nännas, plémmt planta. Uppkomsten af m är här

svårförklarlig. I bråkksmd braxen åter är målets m ursprung

ligare än rsp. n, såsom synes af holl. brasem, mht. brahsem,

prahsme, fht. brahsema.

§ 119. M motsv. rsp. Q (tecknadt ng) utijómmfru jungfru,

där den gutturala nasalen utbytts mot den labiala i anledning af

den följande labialen f (jfr d jomfru), samt i omm ugn, där målets
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form närmast utgår från fsv. omn, och detta från ofn (isl. ofn),

under det att rsp. ugn är fsv. ughn (g. auhns). Angående det

svårförklarliga förhållandet mellan de båda fornformerna ofn och

ughn jfr Fick III, 32.

§. 120. M utan motsvarighet i rsp.:

Trammp trappa. Målet har här underlåtit den assimilation

mp > pp, som i rsp. inträdt.

§ 121. M har bortfallit

före p ("assimilerats med p") uti sopp svamp, kréppliq krymp

ling. Denna i nordiska språk synnerligen vanliga assimilation

har redan inträdt i isl. sroppr, fsv. kröplinger (Rydq. IV, 339):

mellan r och t (jfr §. 112) i væt varmt, mellan r och s i

pzzhøggdén ormbiten, eg. orms-huggen. Har jússk ljumske förlo

rat m, eller är icke m i rsp. oursprungligt? Fsv. har både liuski

och liumski (Rydq. IV, 149, 410). Jfr äfven Rietz s. 410.

F.

§ 122. F motsvarar vanligen riksspråkets F-ljud, t. ex.

fat fat, fly fly, skaft skaft, stræff straff.

§ 123. F motsv. rsp. P:

Före t, utan undantag, t.ex. kngfft knäppt, jufft djupt, kaften

kapten, kløfft klippt, cøfft köpt, sløfft släppt.

Detta är det fullt konsekventa genomförandet af den i alla

nordiska språk, såväl äldre som yngre, uppträdande öfvergången

pt >ft. Afven i andra germanska språk förekommer samma öf

vergång.

§. 114. F motsv. rsp. K:

Lofft lukt, löfft lukta, zéfft skäkta. Målet har här bibe

hållit det ursprungligare f (jfr sv. luft, skaft), under det att rsp.

genom lågtyskt *) inflytande fått kt för ft såsom i instikta, in

kräkta, häkte, skikt m. fl. ord, af hvilka väl en del äro under

denna form lånade från någon lågtysk munart. Äfven i andra

nordiska språk märkes ett dylikt inflytande, se Petersen I, s. 223,

Kok I, s. 131, Aasen, Gramm. s. 110. Redan isl. har lykt, lukt

lukt.

*) Exempelvis i holländskan öfvergår ft regelbundet till cht.
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§ 125. F motsv. rsp. H i det enda ordet fomer humör.

En öfvergång h>f torde för öfrigt vara alldeles främmande för

de nordiska språken; jfr dock §. 203. Om en sådan öfvergång

inom de romanska språken se Richert s. 296.

§ 126. F utan motsvarighet i rsp. förekommer uti mæn

2èft&r manschetter.

§ 127. F har bortfallit

1. mellan l och t (jfr §§. 112 och 121), t. ex. hæt halft,

het hälft, vet hvälft, tyllt tolft;

2. före t ("assimilation") uti: éttér efter, åottår (redan i

fsv. någon gång attær, Rydq. IV, 344) åter (uppkommet ge

nom en annan utveckling), lérôt lärft (jfr fsv. lærift). Hatt

haft åter är väl regelbundet "supinum" till den nya infinitiven

ha hafva. – Angående denna i sv. diall. rätt vanliga assimi

lation jfr Leffler, Konsonantljuden s. 61 f;

3. i åd&l Adolf, beroende på svenskans obenägenhet för

slutande f-ljud (jfr $ 110); åssvæl aftonvard står för "aftsvæl

och detta för "æftæsval, *aftænsval, n. aftasvæl, aftansverd.

V.

§ 128. V motsvarar i allmänhet rsp. V (tecknadt v, fv, f),

t. ex. ve vi, vék vecka, vrao vrå, lév lefva, skåv skafva, grev gräf,

kniv knif, pllv ulf m. m.

§ 129. V motsv. rsp. G uti kråv krage, gnáv (dock van

ligare gnág) gnaga, gnávv&l gnaga smått, tugga med svårighet.

Här föreligger således några spår af den öfvergång g> v, som

så ymnigt förekommer i sydsvenska munarter (se Rydq. IV,

233 f.) och danskan (se Løkke s. 28). Åfven sv. rsp. har ett

och annat spår däraf, nämligen kufva, isl. kuga; (hö)tjufva jämte

tjuga, isl. tjuga.

§. 130. V motsv. rsp. B uti mèvl&r möbler, som utbytt

b mot v för att undvika b efter lång vokal, hvilken samman

ställning i inhemska svenska ord ej förekommer.

§ 131. V har bortfallit

a) uddljudande uti resst vrist (på foten), rak (jämte vraok)

vråk (på is). V har här bortkastats i anledning af det följande
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r, såsom ju i isl. och åtskilliga norska munarter är regel, och

som äfven är fallet i sv. rsp. rita, röja, rifva, rot;

b) midljudande i hótaqq hoftång, stø- styf i sto-mor, -son,

-bæn o. s. v., lövænnt bälgvante, eg. lofve-vante (n. lovevott),

lökak liten smakkaka, eg. lofve-kaka (n. lovekaka), jur jufver.

Om di i förhållande till isl. pvt, se §. 11. Efter l har v bort

fallit i hæll- half- i sammansättningar, t. ex. haëlltønn halftunna,

hållstopp halfstop, hållpunn halfpund o. s. v., men ensamt stå

ende alltid hællv; vidare i zézvæll själfsvåld; jfr den i d. syn

nerligen vanliga assimilationen lv >ll (Möbius, s. 39);

c) slutljudande i av af (utom i uttrycket "aov av te" af och

an), ji gifva, ga gaf, bli blifva, ble blef ha hafva, alla dessa

former äfven hvardagligt förekommande i rsp. (Rydq. IV, 421);

vidare i Öla (jfr redan isl. Öli, se Heimskringla, Ölafs Saga

Tryggvasonar, kap. 51) samt Bryggél, som väl är det gamla

Bryniulver.

T.

§. 132. T motsvarar i allmänhet rsp. T, t. ex. ti tid,

tre tre, tomm tum, katt katt, fasst fast o. s. v.

§ 133. T motsv. rsp. D i bænnt (jämte bætt, se §. 155, 2)

band. Ett sådant skärpande af en slutande media efter annan

konsonant i pret. af starka verb är ju allmänt i såväl isl., t.

ex. batt (för "bant), hélt, sprakk (för ”sprank), som d., t. ex.

bandt, gjaldt; jfr ock sv. rsp. vardt.

Dessutom i iblännt (äfven iblänn) bland, jfr d. iblandt.

Om t i fænnt fann, hænnt hann, vænnt vann se §. 136.

§. 134. T motsv. rsp. C (tecknadt tj, k) uti:

Tål tjäle. Målets form motsvarar isl. peli utan brytning,

riksspråkets motsv. fsv. piali med brytning.

Tis kisa, där målet väl har en yngre ur kisa (d. ä. cisa)

utvecklad form. Jfr Filipstadstraktens zäntiker stjärnkikare; kan

ske man ock med Rydq. IV, 278 kan sammanställa sv. mun

arters tikkling med rsp. kyckling (jfr dock sv. diall. tokke tupp),

i hvilket fall äfven där öfvergången c > t föreligger.

§ 135. T motsv. rsp. t (tecknadt rt) uti kö#ot koffert.

Det oursprungliga t (jfr fr. coffre) har här undanträngt det ur

sprungliga r och ej som i rsp. sammansmält med detsamma till

A. G. Noreen: Fryksdalsmålets ljudlära. 7
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ett ljud. Om assimilation af rt till tt i nordiska språk se Leff

ler, Konsonantljuden, s. 70. – Zott skört däremot motsvarar

väl ej rsp. skört, som är tyskt låneord, utan fsv. sköt, isl. skaut

med samma betydelse.

§ 136. T utan motsvarighet i rsp. förekommer uti:

ånnlest (äfven ænnlestór) annorledes. Till det af annorledes

kontraherade ånnles, som äfven förekommer, har trädt ett t, lik

som i sv. eljest, därest, hvarest m. fl. (Rydq. V, 148 f.), t.

mittelst, einst m. m., engl. against, whilst m. m. (Richert, s. 336).

Nônnstin (äfven nönnstin&r, nôsstinér, nôsstiq&r, nönnsinér)

någonsin. Jfr engl. glisten af ags. glisnian (Richert s. 330),

numera visserligen med stumt t.

Fænnt fann, hænnt hann, vænnt vann, fænnt&s fanns, hånntérs

hanns. T beror väl här på en analogibildning efter preterita

sådana som bænnt, slænnt, och icke får man väl i likhet med

Rydquist, beträffande formen fant i sv. diall. (Rydq I, 177),

anse t motsvara p i got. fanp, då ju fann med försvunnet p är

den enda form af pret. sing., som råkas, vare sig i fsv. eller

isl. Danskan har antagit detta oursprungliga t ej blott i fandt,

vandt, utan ock i spandt, tvandt, randt; jfr ock faldt.

Adverben fellt fel, orätt (t. ex. ta fellt, slof.), ålltitt (äf

ven ållti) alltid ha väl fått sitt t på grund af en analogibild

ning efter den mängd af adverb, som ändas på t, t. ex. jämmt

jämt, sennt sent, braott brådt o. s. v. En dylik analogibildning

efter neutrala former på -t är det väl ock, som alstrat pron. hônnæt,

hännæt (äfven hönnæ, hännæ, jfr §. 153) hvad.

I kåmmfört kamfer beror t därpå, att t tillagts det slu

tande r, hvarefter rt på vanligt sätt blifvit t. Jfr rsp. koffert

af fr. coffre.

Mellan n och föregående explosiv tenuis har t*) inskjutits

i vdbkkténhus vapenhus (i andra munarter våkenhus, jfr fsv. vakn

jämte vapen), góftén göpen (isl. gaupn), króftnig klimp, kropp

kaka (i andra munarter kroppning), i hvilka tvänne sistnämda

ord det ursprungliga p före det inskjutna t naturligtvis måst öf

vergå till f (se §. 123). På samma sätt synes stött&m storkna

stå för "storktna och detta för storkna med inskjutet t, hvarefter enl.

§.206,1 kmåstbortfalla mellan r och t, hvarpå rt öfvergår till t. Den

äfven förekommande formen ståttyn beror väl på en folketymologi ef

- ") Här med nasal explosion, ”Nasenstosslaut” (se Sievers, s. 101 f).
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ter stén stelna. Det af Sidenbladh s. 11 anförda dråttnå drunkna

torde äfvenså vara att förklara ur "drunktna, *dråkktna och ej,

såsom Sidenbladh vill, ur drunkna, drukkna genom "uppmjukande

af k" (före n!) till tj, som sedan genom bortfall af j blir t.

§ 137. T har bortfallit a) midljudande:

1. Alltid framför ett till samma enkla ord hörande s eller

z, t. ex. plæss plats, zuss skjuts, bèzz&l betsel, men däremot

kåttzinn kattskinn, gåtsten gatsten. Denna assimilation inträder

redan ofta hvardagligt i rsp., se Rydq. IV, 344.

2. I några enstaka ord: Cél kittel, jfr isl. Hrafn-kell,

Stein-kell m. fl., fsv. Æskil, Stenkil, Kjell-son m. m.; ållæsk at

las(-tyg); kæcès katekes. Däremot har väl icke språl sprattla

förlorat något t, utan står för "spraóla, jfr n. spra (för "spraða),

sprala, d. sprælle, isl. spraóka. Sv. rsp. sprattla är tvifvelsutan

lån från tyskan;

samt b) slutljudande:

3. Bestämda suffigerade artikeln, t. ex. tåk taket, ból bor

det, dik diket, kél kärlet.

4. Neutrets t hos adjektiv, pronomina och part. pret. på

–&n, t. ex. gål galet, lit litet, vés visset, håbkk hvilket, tåkk dy

likt, rév rifvet, bét bitet, bónn bundet.

5. I det s. k. supinum, t. ex. kåll kallat, skåk skakat,

bónn bundit, téjj tagit, såp supit o. s. v. af verb, som haft ton

lös vokal före det slutande t; däremot bibehålles t i andra fall,

t. ex. trott trott, dellt delt, aokkt åkt.

I de ställningar, för hvilka vi i 3, 4 och 5 redogjort, in

träder detta bortfall af t äfven i en mängd andra sv. munarter

(Rydq. IV, 423) liksom ock i många norska (Aasen, Gramm. s.

104 f.).

6. I några enstaka ord: de det, av att (före infinitiv), i

hvilka ord äfven i rsp. t ofta hvardagligt bortfaller (Rydq. IV,

423 f.), samt le låt, imperativ af létt låta, så snart en infinitiv

följer, t. ex. le bli låt bli, le vår låt vara, men däremot lett æ

gav låt henne gå, lett opp låt upp.

D.

§ 138. D, som sällan förekommer annat än uddljudande

eller gemineradt, motsvarar i allmänhet rsp. D, t. ex. du du,

dømm dum, dra draga, ødd udd, m. m.
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§. 139. D motsv. rsp. d (tecknadt rd) uti:

åoddér order (jfr jutska odder, Varming s. 72), dbdfrplog

årder, föddºr fordra, akdër ackordera, bædús burdus. Man kan

tänka sig d uppkommet på två sätt, antingen genom öfvergång

från d till d, eller ock genom att r ännu på den tid, då både

r och d kvarstodo oförändrade, bortfallit.

§. 140. D motsv. rsp. T uti ordet édik ättika, hvilket

kanske är lånadt från Norge; jfr n. aedik, d. Eddike.

§ 141. D utan motsvarighet irsp. förekommer uti érhinndder

erinra, Hinndrek Henrik. D har här inskjutits mellan n och r

i likhet med, hvad både i nordiska och många andra språk ofta

inträffar, jfr Rydq. IV, 287 f., Richert s. 331 ff. Detta in

skjutande af d har i målet emellertid endast i de tvänne an

förda orden inträdt och icke ens i de ord, där rsp. sedan gam

malt har ett dylikt d, t. ex. minnder mindre, ånnér andra.

§. 142. D har bortfallit i nästan alla andra ställningar

än såsom uddljudande eller gemineradt, således:

1. Efter lång vokal och efter obetonad kort vokal, t. ex.

go god, sta stad, kle kläda, ler läder, ri rida, st sida; zénæ

skilnad, kållæ kallad, kåll kallade. Detta d:s bortfallande efter

vokal är något ytterst vanligt i både sv., m. och d. munarter

och förekommer äfven hvardagligt i rsp. (Rydq. IV, 292). An

märkas bör, att fornspråket i dessa ställningar hade dh, Ö, p,

hvadan det torde vara den lena spiranten Ö och ej explosivan d,

som här bortfallit, hvilket förra äfven synes oss vara lättare att

ljudfysiologiskt förklara.

2. Mellan betonad kort vokal och en följande konsonant,

t. ex. gðffar gudfader, glågg glödga, blåkk blad (eg. "blad-ka),

våmm&l vadmal, klénnig klädning, goss gods, léssén ledsen, iss

ids, jazz&l gödsel, gitzzlaon gudslån. Dessa "assimilationer" före

komma tämligen ymnigt i nordiska munarter (jfr bland annat

Leffler, Konsonantljuden sidd. 65–7), och äro ej häller främ

mande för fsv. eller sv. rsp. (se Rydq. IV, 340, 344, 375).

3. Efter ett till samma enkla ord hörande n eller l, t. ex.

hunn hund, stønn stund, lænn land, binn binda, blónn blunda,

vénn vända, énn ände; ell eld, gull guld, åll&r ålder, væll våld,

mill mild, vill vild, ållri aldrig. Dessa assimilationer höra till

de inom de germanska språken allra vanligaste. I många af

de ofvan anförda orden har äfven sv. rsp. hvardagligt nn för

nd. I danskan har assimilation af nd och ld blifvit regel.
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Anm. Afvikande från ofvan uppstälda regler, bibehåller

målet d i följande fall:

I unga från riksspråket inkomna ord, t. ex. sådden siden,

pådder puder, stéd städa, Tilldæ Matilda, idæ Ida.

Före adjektiv-ändelsen –i, -e, rsp. –ig, t. ex. módi modig,

lédi ledig, stådi stadig, zállde skyldig, vélldi väldig, sånndi syn

dig, månndi myndig. Samma undantag gäller i danskan, se

Möbius s. 34.

Före -del (rätteligen blott l, se § 2,9), t. ex. ödyl odla,

sëd&l sedel, id&li idel, troligen beroende därpå, att här d med

lateral explosion (Sievers s. 101) sluter sig till det följande l.

Så ofta d är tempuskarakter, bibehålles det efter n och l,

t. ex. cénnd kände, vénnd vände, zélld skilde, sålld såld.

S.

§. 143. S motsvarar i allmänhet rsp. S, t. ex. son som,

skakk sned, sol sol, smao små, is is, osst ost.

§ 144. S motsv. rsp. Z (tecknadt sj, sch, m. m.) uti:

Sétt sjätte. Målets form utgår från det obrutna fsv. sætti,

isl. sétti, rsp. sjätte från den brutna formen fsv. siætti.

Braoss brosch, forås foder, fourrage, muntås mustasch, alla

från början utländska ord, hvilka i allmänhet äro mest utsatta

för ljudförändringar och andra ombildningar. Jfr rsp. snilj från

fr. chenille.

§. 145. S motsvarar det sche-ljud, som i rsp. tecknas rs;

i det enda ordet cyssber, cússber körsbär. R har väl här för

svunnit före den tid, då rs i rsp. sammansmälte till ett ljud.

Denna assimilation rs > ss är i Värmländskan sällsynt, men för

öfrigt rätt ofta förekommande i nordiska språk. Jfr t. ex. Leff

ler, Konsonantljuden s. 70, Richert s. 170 f.

§. 146. S synes motsvara rsp. T uti våssgrat vattgröt,

vaëssvelliq vattvälling m. fl. sammansättningar med væss- vatt-,

skóss-spöl skottspole, skóss-fjøl brödspade. Rätta förhållandet är

väl dock här, att væss-, skoss- stå för "vætts-, skotts- (jfr i af

seende på vats- Rydq. II, 105). Före s bortföll sedan t enligt

§. 137, 1, hvarigenom væss-, skpss- uppkommit.

§ 147. S utan motsvarighet i rsp. uppträder:

1. I åtskilliga adverb: éqqkom&s enkom, råkkt$s rakt,
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slèttés slätt, ijāonns&s ijåns, i kvèlls&s i kvälls, ajöss adjö, fråmm

tess framtill, tess till (endast då det brukas postpositift, t. ex.

nó tess till något, ittng tess till intet, men däremot te nô, tefttng),

bildade i analogi med den mängd adverb på s, som svenskan

af ålder äger, se Rydq. V, 131 f., 133–5, 143–6. Denna

analogi griper äfven i rsp. raskt omkring sig; jfr unga bildnin

gar, såsom i våras, i julas, alt sammans o. d.

2. I pronn. håennsdºs hans, hennæsdés hennes, dèzós (för

derasdºs) deras har genitivmärket s tillagts, ehuru genitivbeteck

ning (i deras till och med tvänne) redan förefanns.

3. Språzzdºl prassla har väl fått s genom en samman

blandning med spritta, sprattla.

Skråzzli krasslig torde ha antagit s i analogi med de många

ord, som i sv. börja med skr.

Ösnozzli onoslig. Förekomsten af s är här svårförklarlig.

4. I åssvæl aftonvard (se § 127, 3), våssgrøt vattgröt och

skøsspol skottspole (se §. 146) beror målets s därpå, att målet

såsom första led i sammansättningen begagnar en genitiv, rsp.

rena stammen.

Spåqqspaqq pinsback har utom antagandet af det uddljudan

de s äfven undergått många andra förändringar i syfte att med

hvarandra likdana de båda stafvelserna.

Om slyqqk lynga se §. 148.

Om ett tillagdt s, sedan öfvergånget till z, se §. 183.

§ 148. S har bortfallit a) uddljudande i:

Kózzten skorsten (så i flere munarter).

Céqqél skänkel. S har bortfallit på en tid, då ännu icke

s och k sammansmält till ett ljud. Jfr diall. cäll (käll) skäll,

blåsur (Ak. ordl. s. 246)

Piqqli spenslig har uppkommit ur en form "spinklig, jfr d.

spinkel, sv. spinkig, n. spinken.

Mózzfl smussla? Förhållandet mellan de båda formerna är

dunkelt.

År kutt språng, kått löpa möjligen rsp. skutt, skutta? Jfr

dock §. 100, 2.

Om ett dylikt bortfallande af s i andra sv. munarter se

Rydq. IV, 403. Det synes äfven förekomma i rsp. lynga, må

lets slyqqk, Karlstadtraktens lyggke, jfr rsp. slinga, slinka m. m.

samt b) slutljudande i:
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Propp pitprops. Tór töras har däremot icke förlorat något

s, utan motsvarar noga fornspråkets pora, hvarafrsp. töras är

en passiv bildning.

N.

§. 149. N motsvarar i allmänhet rsp. N, t. ex. nu nu,

ne ni, enn en, hænn han, finn finna.

§ 150. N motsv. rsp. Q (tecknadt ng, g, n) uti:

Hinnst hingst, pinnst pingst. Här har den gutturala nasa

len utbytts mot den dentala i anledning af den följande den

talen s.

Cinnezvag spindel synes hafva n för äldre q, jfr isl. kon

gurvåfa.

§. 151. N motsv. rsp. M i mænsèll mamsell, där den la

biala nasalen utbytts mot dental nasal till följe af dess ställning

före dentalen s.

§. 152. N har inträdt för rsp. R uti trætån trottoar, re

sælvån reservoar.

§. 153. N synes motsvara rsp. D i åtskilliga ord, hvilka

vi dock tro vara att förklara på annat sätt:

Hénæ (äfven hénnæ) hädan, dénæ (och dénna) dädan, hônnæ

hvadan, ménnæ medan, sénnæ sedan. Förloppet har väl här varit

följande. Af hädan, dädan o. s. v. blef genom bortfall af d (en

ligt §. 142, 1) och n (enligt §. 155, 7) häæ, däæ o. s. v. – i

öfre Fryksdalen förekommer ännu seæ –, sedan (eller kanske re

dan innan bortfallandet af d och n) tillades den demonstrativa par

tikeln -na, som förekommer i isl. hérna, parna, núna, svåna m.m.

(Cl.-V. s. 445, 1), sv. diall. härna, därna, samt i fryksdalskan

utom i ofvan anförda ord äfven i hönnæ hvad, eg. hvad-na, och

dénnæ den där, eg. "dénn-næ, denne-na, i motsats till blott dénn

den här.

I sånnér södre och sånn&zt sydligast är n ursprungligt, så

som synes af isl. sunnar, sunnast, fsv. synnerster. Angående för

hållandet mellan formerna med n och dem med d jfr Fick III,

s. 324.

Leqqn längd har väl blifvit ombildadt efter analogien af

talrika substantiv på -n, såsom reqqn regn, côkkén tjocklek,

góftén göpen, sökkén socken.
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§. 154. N utan motsvarighet i rsp. förekommer uti:

Villsden vilse, grésden gles. Dessa ord ha följt den i sv.

synnerligen ofta framträdande böjelsen att med -n, -dón vidare

utbilda ett adjektiv. Jfr rsp. harmsen, ledsen, aflägsen och aflägse,

tvehågsen, ilsken, härsken och härsk m. fl.

I måt&n marknad är n bestämda artikeln, som så fastväxt

vid sitt substantiv, att den äfven i obestämda formen medtages.

Måtdºn står således eg. för "markaden, (jfr isl. markaðr), sam

mandraget *markten *). I afseende på detta användande af be

stämda formen såsom obestämd jfr rsp. lekamen (fsv. likami, li

kamber), d. verden; exempel från norskan anföras hos Aasen,

Gramm. s. 105, från italienskan och franskan hos Richert sidd.

360, 363 f.

Ennsæmm&n ensam är fsv. ensamin, under det att rsp. ensam

är fsv. ensamber.

Frågén fråga, undersökning motsv. ej rsp. fråga utan är

ett särskildt ord, senare delen i rsp. efterfrågan.

Om förhållandet mellan målets lyqqn och rsp. ljung-eld se

§. 102.

Däremot är n utan synbar anledning tillagdt i båraon byrå,

konzonèll coccinell, pælantå0 paletå. Äfven i hor pæ lågden hvarest

är n i yngre tid tillagdt, såsom synes af n. på lag.

I svimmn svimma föreligger väl en analogibildning efter de

talrika verben på -n, –ón, rsp. -na, såsom sômmn somna, rékk&n

räkna, m. fl.

§. 155. N har bortfallit a) uddljudande:

1. Blott i jån njure för att undvika den svåra förbindel

sen nj i uddljudet.

b) midljudande.

2. Före t i: brætt brant (isl. brattr), bætt (och bænnt)

band (fsv. bant, isl. batt), klett klint (isl. klettr), glétt glänta,

ittng intet, eg. sammandraget af inte något; likaså i trått (jämte

trènnt) falla på ändan. Om denna i nordiska språk vanliga

assimilation se bland annat Rydq. IV, 341 f. Richert s. 139 f.

3. Före k i: drókkn&s drunkna (isl. drukkna), zókk sjunka

(isl. søkkva), sakk sjönk (isl. spkk), sakk sänkning, åkk&l ankel,

*) Ett annat sätt att förklara mætón är, att i marknad t inskjutits

mellan k och n (enl. §. 136), hvarefter k mellan r och t bortfallit (enl.

§. 206, l); det nu uppkommande mærtnæ (jfr n. martna) blir genom bort

fall af det slutande æ (§. 39) måtón.
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(isl. okkla). Huruvida skråkk skrida, glida ryckvis är ett *skrinka

(så Säve, De starka verberna i Dalskan och Gotländskan s. 26)

och icke snarare ett *skrið-ka, lemna vi därhän. Om denna i

nordiska språk mycket vanliga assimilation jfr Rydq. IV, 340 f.,

Richert s. 140 f., Leffler, Konsonantljuden s. 62 f.

4. Mellan m och en följande konsonant bortfaller n alltid,

t. ex. nåmmkunni namnkunnig, såmmlös sömnlös, komdër kom

mendera, émmvø virke, eg. ämne-ved, jémmgo jämngod, nåmm

løsén ringfingret, eg. namnlösen, o. s. v. Jfr rsp. nämd, jämte

m. fl. för nämnd, jämnte; jfr vidare nedan mom. 11.

5. I åtskilliga sammansättningar bortfaller första samman

mansättningsledens slutande n, om nästa sammansättningsled bör

jar med konsonant, t. ex. stéfat stenfat, gråkaqq&l grankott,

båzøl barnsöl, jérbaot järnbåt, jéztør järnstör m. fl. sammansätt

ningar med jen (n har naturligtvis här bortfallit, då ännu rn

och ej nu hördes), évetón envis, éstøn&t envis.

6. I bestämd form af feminina substantiv bortfaller arti

kelns n, t. ex. sôlæ (eg. "solna, *solina, ack. sing. fem. best. form),

kðæ kon, sillæ sillen; likaså förlora adjektiv på -én, rsp. -en i fe

mininum sitt n, t. ex. vésæ vissen (eg. "visna), slétæ sliten, littæ

liten m. m. Om hela denna företeelse, som är synnerligen van

lig i nordiska dialekter, samt om de olika förklaringar däraf,

som blifvit framstälda, jfr Rydq. IV, 412–17.

Anm. I substantiv, sådana som simmig simning, élliq eld

ning, métiq mätning m. fl. dylika, har icke något n bortfallit,

utan afledningen är här –ing, icke –ning, hvilken senare ändelse

i målet endast förekommer i några få substantiv med konkret

betydelse, t. ex. byqqnig byggning, lésnig läsning (i konkret be

tydelse, men lésig läsande, läsning i abstrakt betydelse), under det

att abstrakta substantiv på –iq bildas af hvarje verb och ersätta

riksspråkets abstrakta substantiv-bildningar på -ande, som i må

let helt och hållet saknas, t. ex. béig bedjande, zútiq skjutande,

åkig åkande, jågig jagande o. s. v.

samt c) slutljudande:

7. I partikel-ändelsen -ae, rsp. -an, t. ex. sånnæ sunnan,

únnæ undan, såmmæ samman, åtta utan o. s. v.; åtskilliga an

dra sv. och n. munarter ha likaledes här förlorat n, se t. ex.

Russvurm II, 299, Upmark s. 13, Aasen, Gramm. s. 108.

8. I patronymica på -sæ, rsp. -son, t. ex. Nållsæ Nilsson,

ózæ Olsson, Låzæ Larsson, Pèzæ Pärsson.

A. G. Noreen: Fryksdalsmålets ljudlära. 8
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Denna apokopering af n är vida spridd i sv. och n. diall.,

se Rydq IV, 428, Aasen, Gramm. s. 109.

9. Bestämda suffigerade artikeln bortfaller hos substantiv

på n, rsp. -n, -ne, -nd, eller på -l (men ej l) med föregående

kort vokal, rsp. —l, -le (jfr §§. 80, 7; 105, 1, b.), t. ex. bón

bonden, pin pinnen, skål skallen, kvél kvällen, kål kullen, men

gåvv&n gafveln.

10. I de feminina formerna mi min, di din, si sin, e en

af mask. minn, dinn, sinn, enn samt i ho hon. Bortkastandet af

n i dessa ord är regel i de allra flesta sv. och n. munarter, se

Rydq. II, 485, Aasen, Gramm. s. 183. Märk, att isl. här har

n med föregående lång vokal, men i mask. nn med föregående

kort vokal.

11. Efter annan nasal är n mycket vacklande. Efter q

har det bortfallit i vaqq vagn, gaqq gagn, $gg-bryn, -løkk ögna

bryn, -lock, dyqq (äfven dyqqn) dygn, men kvarstår i aqqn agn,

lyqqn blixt, leqqn längd, reqqn regn m. fl. Med detta bortfal

lande af n efter q jfr fsv. eng för egn, piæng för piægn, redan i

äldre Västgötalagen, F. S. 3 wang för vagn m. fl. exempel (se

Rydq. IV, 334), sv. rsp. ljungeld af fsv. liugnelder (Leffler, V

omlj. s. 78), det södertörnska ung ugn, vang vagn (Upmark s. 13).

Efter m har n bortfallit i omm ugn (fsv. omn, jfr vidare §.

119) samt i åtskilliga sammansättningar af ord på -mn, se of

van mom. 4. Jfr härmed rsp. ram-svart (jfr fsv. ramn), stämma

(fsv. stæmna). Se äfven Linder s. 8.

12. I åtskilliga enstaka ord:

Bøtt botten; jfr rsp. drott af fsv. droten. åftæ afton, móræ

morgon, Kåri Karin, Eli Elin, Måli Malin, Kézzti Kerstin, Kri

stina, hvilka former äfven i andra sv. munarter förekomma (se

Rydq. IV, 427).

Mao månne, äldre mon, kåbmm kummin.

Anm. Neutra, som i rsp. bilda pluralis på -n, ha i målet

plur. lika med sing. Här föreligger intet bortfall af n, utan

den gamla starka böjningen utan n är bibehållen. Således dik

diken, fsv. diki; épp&l äplen, fsv. æpli; tre trän, fsv. træ; strao

strån, fsv. stra o. s. v.

Likaså är nåsst nystan ursprungligare än riksspråkets form

(jfr fsv. nysta, n. nysta), hvilken synes vara bildad i analogi med

andra neutra på -an, ss. hemman, lakan.

Fra) från (fsv. fra, isl. frå) torde äfven (trots Rydq. IV,
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425; V, 188) vara att anse såsom ursprungligare än rsp. från

(fsv. fran, liktidigt med fra); jfr Fick III, 177.

Mpl (mask.) moln är väl en gammal form, då n. har mol

(fem.), isl. molla (fem.), hvaraf rsp. moln torde vara en ytter

ligare utbildning.

L.

§. 156. L motsvarar rsp. L:

1. I uddljudet, t. ex. les läs, løv löf, le led, lpv lof.

2. Efter dental, cerebral och palatal, äfven om & skulle

stå emellan, t. ex. öd&l odla, hånnlig handling, zått&l skyttel,

åzzli usel, bånløs barnlös, spéjjól spegel.

3. Mellan betonad kort vokal och en följande vokal eller

dental, t. ex. kåll&r kallar, fållig fallande, véllig välling, sællt

salt, hælls hals.

4. Efter långt e och i, t. ex. fel fel, del del, hel hel, cil

kil, fil fil, mil mil, sil sil. Undantag: stel stel, zel skäl (i väg

skäl, väfskäl).

5. I slutljudet efter betonad kort vokal, t. ex. tæll tall,

full full, gull guld, sill sill, snell snäll. Så äfven om l slutar

en sammansättningsled i ett sammansatt ord, t. ex. ställpojk

stallpojke, kållmat kallmat, féllkniv fällknif.

Föröfrigt står l motsvarande rsp. l i åtskilliga ord, där man

efter regeln skulle vänta l; se härom vidare §. 187.

§. 157. L motsvarar regelbundet det cerebrala L (tecknadt

rl), som i rsp. vanligen höres i stället för äldre rl; se härom J.

A. A., Ljudlära s. 21. Således: kél kärl (såsom af accenten sy

mes, utgår kél från den fsv. formen karaldi), Kal Karl, pél pärla,

únn&li underlig, mól morla, sol sorl, sôl sorla.

Här har naturligtvis r bortfallit på en tid, då det ännu

hördes som ett själfständigt ljud och ej sammansmält med l till

ett cerebralt l. Ett sådant bortfallande af r före l är ingenting

ovanligt i de nordiska språken. Jfr t. ex. isl. kall karl, jall jarl

(Wimmer s. 28); jfr vidare Rydq. IV, 345, Leffler, Konsonant

ljuden s. 68 f. Exempel från andra europeiska språk anföras

hos Richert sidd. 163, 174, 179.

§. 158. L motsv. rsp. R i några ursprungligen utländska

ord, nämligen sælvètt servet, opsælvër observera, resælvån reservoar,

trætórål trottoar, ölljér orgor.
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L för äldre r föreligger äfven i båssmæl besman, som utgår

från fsv. bismari, isl. bismari; troligen ock i snål snärja, jfr n.

snara snärja.

I afseende på denna öfvergång från r till l jfr sv. rsp.

mortel af lat. mortarium, mulbär af lat. morus (jfr d morbær),

d. stakkel stackare, turteldue turturdufva, Spaniol Spanjor. An

dra exempel på samma öfvergång anföras hos Rydq. IV, 312,

Richert sidd. 166 f., 171, 175.

§. 159. L synes motsvara rsp. D i rél rede, fogelbo, men

förhållandet torde vara, att rél står för "red-le (jfr andra mun

arters relle, Rietz s. 528) och är en diminutivbildning i likhet

med målets kölle, eg. "ko-le, kalf, liten ko, tinn&l liten tinne.

Likaså är tili tidig ej formelt motsvarande rsp. tidig, utan

d. tidlig, m. tidleg.

Däremot har i det någon gång förekommande*) ållvæll bland

ning af kaffe och spirituosa, eg. dryck från Uddevalla, d verk

ligen utbytts mot l, kanske genom någon assimilation med föl

jande stafvelses l.

§. 160. L, där rsp. har J, förefinnes i lag ljög, låg lju

git. Målet har här de äldre formerna, motsvarande fsv. lögh,

lughin, isl. laug, loginn, och rsp. j beror på analogibildning efter

infinitiven ljuga, jfr sjöng, sjönk, bjöd o. d. för söng, sönk, böd.

§ 161. L utan motsvarighet i rsp. förekommer i föllst&r

fostra, föllstdér foster samt många sammansättningar med föllst&r,

ss. föllstdér-far, -mor, -bror, -søsstér, -son, -dot&r, -mang, -forellr&r

foster-far, -mor, o. s. v. Formen folster foster träffas redan i

fsv. icke sällan (se Rydq. III, 276, II, 124), äfvensom ett subst.

folstra (jämto fostra) hemmafödd trälinna. Rydqvist vill skilja

dessa former från foster, fostra och härleda dem från den rot,

som uppträder i isl. fela, fsv. fiala, fiælster (Rydq. III, 277; IV,

32, not., 440). Folster skulle då vara af annat ursprung än

foster (beslägtadt med föda) och dock hafva alldeles samma be

tydelse och ingå i alldeles samma sammansättningar. Vi anse

en sådan förklaring vara afgjordt oriktig, så länge folster kan

fullt nöjaktigt förklaras såsom en yngre ur foster utvecklad form.

Det är bekant, att -lstr, -lster är en i svenskan mycket vanlig

konsonantförbindelse (jfr t. ex. alster, hölster, jolster, bolster, hal

*) Vanligare namn på denna mycket anlitade dryck äro: koriål, blån

mig, i andra trakter af Värmland äfven kodial, kolæmokks, kraqq&l i kæffé.



Fryksdalsmålets ljudlära. 61

ster, fjälster). Genom en analogibildning efter dessa ord med

–lster har nu foster fått biformen föllstyr, fsv. folster, likasom

det latinska pastinaca blifvit palsternacka, eller redan i gotiskan

lat. alabastrum blifvit alabalstraun (Richert, s. 357).

Paræpryl paraply beror väl på en folketymologisk ombild

ning efter pryl pryl.

§ 162. L har bortfallit a) midljudande:

1. Före k i håkk&n hvilken, tåokk&n dylik, jfr §. 52. Li

kaså i sèkk&n, vare sig man med Leffler, Konsonantljuden s. 67

f. anser ordet vara uppkommet af fsv. seliker, siliker (sv. slik), eller,

hvilket vi anse rimligare, med Rydqvist, V, 210; II, 532; IV,

435 såsom en sammandragning af se hvilken, hvilken kontrahe

rade form i yngre tid från de bildade nedträngt till allmogen.

Hade kontraktionen skett inom målet, skulle ordet ej heta sèk

kén, utan såkkón af se håbkkón.

De flesta sv. munarter ha denna assimilation i ofvan an

förda trenne ord, norskan oftare, se Aasen, Gramm. s. 108.

2. I éqqbrott Engelbrekt, tess tills (jfr nedan 3);

samt b) slutljudande:

3. I te till, ska skall, ker karl, hvilka ord äfven i hvar

dagligt riksspråk ha denna stympade form (Rydq. IV, 425),

Månné Emanuel, pott (jämte póttól och potell) butelj.

R.

§. 163. R motsvarar i allmänhet rsp. R, t. ex. ri rida,

stri strida, får fara, mærr märr, værrk värk.

§. 164. R motsv. rsp. L i grés&n gles. Att döma af sv.

diall. gris, n. gresen, nyisl. grisinn är målets r här ursprung

ligare än rsp. l.

årrmnækk almanacka synes bero på någon förblandning med

027*/72 3 ryml.

§. 165. R motsv. rsp. S i mærrk mask. De båda formerna

äro här sidoordnade, båda utgående från fsv. mapker. I de nor

diska språken behandlas nämligen ett ursprungligt p, ö före k i

yngre tid på trenne olika sätt. Antingen öfvergår den inter

dentala spiranten till alveolar spirant, d. v. s. blir s, eller ock

öfvergår den, kanske genom ett mellanstadium af alveolar lju

dande spirant, till ri ändtligen kan den ock bortfalla ("assimile
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ras” med det följande k). Det första sättet har valts i sv.

mask, det andra i målets mærrk, det tredje i n. makk. Jfr vi

dare isl. traðka, sv. traska, m. trakka; fsv. ödhkn, d. ørken, ørk,

sv. öcken; sv. predikan, d. diall. prærken (Kok, I, s. 88), d.

præken; d. snedker (numera uttaladt snekker), d. dial. snerker

(Kok I, s. 88), sv. snickare; isl. miðviku-dagr ("proncd. miðku

dagr”, Cl.-V. s. 427, 2), n. mørkedag (Aasen, Gramm. s. 106);

d. badker, d. dial. börker (Kok, I, s. 88); isl. buðkr, fsv. budh

ker, sv. burk; fsv. ladikka liten låda, sv. diall. lädika och lärka;

sv. lirka af led, fsv. lip.

Med stöd af de exempel, vi ofvan samlat, sammanställa vi

ock målets mprrk affall, smulor, smolk med sv. rsp. musk- i

svartmuskig, sv. diall. mosk, musk affall, och n, mukr, murk, mork

”huggespaaner" och musk ”støv”. Grundformen är således ett *moôk,

afledt på k af isl. moô "the refuse of hay", n. modd, mod, mo

"affald af hø”, kanske sv. rsp. modd?

Är möjligen också målets pérrk peta, pilla, d. pirke eg. ett

*petka af peta? Jfr fsv. hvatki, hvarki, hvazke (Rydq. II, 528),

nysv. hvarken, diall. vasken, där t sålunda valt än öfvergången

till r, än den till s. Dock skulle man äfven kunna tänka sig

fsv. hvarki stå för *hvartki med bortfallet t, jfr isl. hvårki, hvårtki.

§. 166. R, där rsp. har D, förekommer i brur brud. År

här det gamla nominativ-märket r bibehållet?? Öfvergång från

p, Ö (fsv. brup, isl. bráðr) till r synes svårligen kunna antagas

i brist på säkra analogier.

Néræ nedan och nérder nedre ha ej öfvergång från d till

r, utan äro former bildade från målets ner ned, eg. neder, fsv.

niper, medelst partikel-ändelsen -æ, rsp. -an, och komparativ-än

delsen -der, rsp. -re.

§ 167. R motsv. rsp. d (tecknadt rd) i kår karda. Äf

ven n. diall. hafva kara jämte karda. Rd är väl det ursprung

liga, i fall ordet är att härleda från lat. carduus.

Jfr målets koriål jämte andra trakters kodial, se §. 159,

noten.

§. 168. R utan motsvarighet i rsp. förekommer i:

Ijènn&r igen, nônnstin&r (nönnsin&r m. fl. former, se §. 136)

någonsin, dnmlest&r (dnnles&r och äfven andra former, se §. 136)

annorledes, rúnnt&r ikriqq rundt omkring.

Vällt&r (mask.) vält, åkerredskap. Är r ursprungligt?
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Vatt&r (mask.) vört har ursprungligt r, såsom synes af isl.

virtr (neutr.), n. vyrter.

Höpp&r hop. Det gamla nominativ-märket r har här bi

behållits på samma sätt, som i rsp. dager jämte dag och slåtter

för slått, målets slott (Rydq. II, 304). Af höpp&r förekommer

endast nom. och ack. sing.

Tropp propp är väl uppkommet genom en sammanblandning

af rsp. propp och ett gammalt "topp med samma betydelse, jfr

m. topp, tropp propp, sv. rsp. täppa, tapp. Således är här ett r

inskjutet.

Jfr det oorganiska r i rsp. evinnerligen, sannerligen, visser

ligen (Rydq. V, 74), kullerbytta (fr. culbute), filur (fr. filou), kar

pus (fr. capuce), piller (lat. pilula), d. parder (lat. pardus).

Om inskjutande af r före t se §. 172, före d se §. 175,

före n se §. 187.

§ 169. R har bortfallit a) midljudande:

1. Före l utan undantag, t. ex. pél pärla m. m. se §.

157. -

2. Före d förmodligen i de §. 139 nämda orden.

3. Före t i kö#pt koffert, se § 135. Jfr fsv. annat, okkat,

hvat. Exempel på assimilationen rt > tt anföras äfven hos Leff

ler, Konsonantljuden s. 70.

4. Före s i cyssber körsbär, se §. 145. Béss gumse är

väl samma ord som isl. bersi, sv. bjässe och har sålunda förlo

rat ett r. Likadant är förhållandet med væss bekräftande ut

tryck, i fall detta är förkortadt af rsp. bevars. Dock kan man

äfven anse det såsom förkortning af rsp. vasserra, hvilket vis

setligen själft förlorat ett r, då det ju eg. är vars hærra (træ).

5. Före n har ett r bortfallit i vapnn vår, eg. den gamla

ackusativen varn (redan i fsv. stundom van), samt vånnsin hvar

sin, eg. hvarn sin (redan i fsv. stundom hvan jämte hvarn). En

assimilation rn > nn är i nordiska språk ej sällsynt, se Leffler,

Konsonantljuden s. 69, men förekommer i Fryksdalskan endast i

de två ofvan anförda orden, enär för öfrigt rn regelbundet blif

vit m. Det af Leffler, anf. st., för Värmland uppgifna hvanna

af hvarna kunna vi ej kännas vid. Pluraler, ss. fögglæn fog

larne, såkæn sakerna, grænnæn grannarne m. fl., hafva ej i yngre

tid förlorat r, utan utgå från fsv. former, ss. fughlanir, sakanar,

grannanir o. s. v.

6. Före f i dèfor därför, höfor hvarför, Våffær Vårfru

dagen. Så äfven i andra munarter.
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7. Före j i mårrkuj merkurium, Måjjæ (jämte Márrjæ)

Maria, Käjjsæ Kajsa, eg. Kari-sæ, diminutiv af Karin.

8. Dessutom i dèmme därmed, dèbbaol där borta, aqkdépinål

entreprenad.

Nèmmdér närmare motsvarar de fsv. formerna næmer, næmir,

om hvilka se Rydq. II, 442–5, 452.

Skao sluttning, snedhet är väl ett annat ord än rsp. skrå

(Ak. Ordl. s. 243), i fall ej detta senare blifvit ombildadt från

skå till skrå genom tyskt eller danskt inflytande, jfr t. schräge,

d. skrå. Med målets form öfverensstämma isl. skå, skakkr, sv.

rsp. skafföttes.

Vidare b) slutljudande:

9. I e är (redan i fsv. någon gång æ), va var, ha

har (begagnadt ss. hjälpverb, men ss. själfständigt verb alltid

har), plæ plägar, plär, mörrbro morbroder, fårrbro farbroder,

sammansättningar med sètt§r säter (t. ex. Rännsett Ransäter,

ózett Olssäter), åll allra, avt bak (men åott&r i betydelsen åter;

båda formerna från fsv. aptr).

Likaledes synes r hafva bortfallit i klæmm klyka (jfr isl.

klombr) och kodd testikel (isl. koðri scrotum). Om slott slåtter

se §. 168.

Angående detta både i äldre och yngre svenska mycket van

liga bortfallande af r i slutljudet jfr Rydq. IV, 428–32. I

Möremålet har denna företeelse i synnerligen hög grad gripit

omkring sig, se Linder s. 8.

t.

§ 170. t motsvarar i allmänhet rsp. t (tecknadt rt), t.ex.

fatt fart, katt kart, lott lort, pott port t inträder äfven i alla

fall, då genom bortfall af en mellanstående konsonant r och t

skulle komma att stå bredvid hvarandra (se §§. 112, 121, 127, 1,

197 b, 206, 1), t. ex. skæt skarpt, væt värpt, væt varmt, søt

sörjt, stæt starkt, møt mörkt.

§ 171. t motsv. rsp. Lt, så ofta l enligt de i § 187

anförda regler i målet skulle öfvergå till l, t. ex. vat valt, mat

malt, svat svalt, gåmm&t gammalt, stet stelt, men däremot t. ex.

kallt kallt, svællt svalt (pret.), dellt delt, villt hvilat. Förloppet

har således tydligen varit lt > lt > lt > t.

Likaså inträder t, då genom bortfall af mellanstående kon
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sonant (jfr föregående §.) l och t skulle råka tillsammans, t.

ex. jet hjälpt, stet stjälpt, tet täljt, hæt halft, hgt hälft.

§ 172. t motsv. rsp. T i katún kattun, kapótt kapott.

Här har väl först r blifvit inskjutet, och sedan rt på vanligt sätt

öfvergått till t. -

Vidare så ofta ett n eller z går omedelbart förut, t. ex.

båntøs barnflicka, kvåntull kvarntull, væzzt värst, bäzzt&r borst,

kózzten skorsten. I dessa fall har dock kanske äfven rsp. t

icke t.

Anm. Om t i kåmmf&t och i stöttyn, stétt&n se §. 136.

\ d.

§ 173. d motsvarar rsp d (tecknadt rd), endast då de

ursprungliga r och d tillhört olika delar af ett sammansatt ord,

t. ex. lödæ lördag, hôdæ hvardag, eller d är böjningskaraktären

i pret eller part. af verb. på r, t. ex. spåd sparde, styd styrde,

smod smord, hyd hyrd, men icke ens alltid då, se §. 188.

Vidare då r och d i följd af konsonantbortfall sammanstöta,

t. ex. såd sörjde, sngd snärjd.

Dessutom i några lånade ord, ss. måd mörda.

§ 174. d motsv. rsp. Ld, så ofta l enligt § 187 skulle

blifva l, t. ex. våd valde, vad vald, mad mald, men däremot t.

ex. villd vild, villd hvilad, zelld skild.

Vidare, så snart genom konsonantbortfall l och d skulle

sammanträffa, t. ex. téd täljde, hédæ hälgdag, zød sköljd.

Dessutom i cødd köld, medd mäld, bód bolde, böld. Äf

ven i öddder al och tedd tilja står d för äldre ld, såsom sy

nes af n. older, tild.

Utvecklingsgången har här tydligen varit: ld >ld >ld > d,

jfr §. 171.

§ 175. d motsv. rsp. D i avdyrkaolåoqq eau de cologne,

där r först inskjutits före d, och sedan rd på vanligt sätt blif

vit (l. Jfr Möremålets lårda låda. Vi tro oss äfven någon

gång i rsp. hafva hört uttalet åtådåkks ortodox, där d för d

troligen beror på assimilering med det föregående t.

Vidare, så ofta ett 2 eller n går omedelbart före d, t. ex.

kózzdrag korsdrag, båndom barndom. Jfr § 172.

Anm. Målets æfèd för affär beror på folketymologi.

A. G. Noreen: Fryksdalsmålets ljudlära. 9
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z.

§ 176. Z motsvarar allmänt rsp. Z (tecknadt sj, sk, stj,

skj, sch), t. ex. zu sju, zinn skinn, zén stjärna, zul skjul, zal

sjal m. m.

§ 177. Z motsvarar äfven regelbundet riksspråkets alveo

lara sche-ljud (tecknadt rs), t. ex. køzz kors, fpzz fors, væzz vers,

mæzz mars, væzzt värst, Laz Lars, faz fars.

Likaså står z, när genom konsonantbortfall r och s sam

manträffa, t. ex. sózzdén sorgsen, bèzzmænn bergsman, hezz harts,

pzzhøggdén ormbiten m. m.

§ 178. Z motsv. rsp. Ls i alla de ställningar, där löf

vergår till l (se § 187), t. ex. maz males, stes stjäles, gåzot

gulsot, kózvatt kolsvart.

Dessutom i Niz Nils, Özæ Olsson, bózztdér (jämte bullstdér,

se § 91) bolster, ūzpejjól ulspegel.

Vidare står z, så snart l och s i följd af konsonantbortfall

skulle sammanstöta, t. ex. tgz täljes, zez skiljes, zézvæll själfs

våld.

Äfvenledes står z på grund af äldre ls i målets ånnz&z

för andsols motsats; hôvvóz huru, eg. hur vulet, sammandraget

hövvpl (så på andra trakter), sedan utbildadt med s enligt den

analogi, för hvilken vi i § 147 redogjort, hövvpls, hövvóz; sôvv&z

sålunda, på samma sätt utveckladt ur så vulet, som hôvv&z ur

hur vulet.

§ 179. Z motsv. rsp. S:

1. Alltid mellan vokal och ett följande (eller blott genom

& skildt) l, t. ex. åzzli usel, häxz&l hassel, trä.22&l trassel, våzz&l

vassla. Denna företeelse visar sig äfven i andra sv. munarter

och är där än vidare utsträkt, i det att äfven uddljudande sl

blir zl, t. ex. zlå, zlut för slå, slut. Jfr t. schl för äldre sl, t.

ex. schlecht för sleht, schlafen för slafen. Hit höra äfven former,

sådana som ézzdél ämna (isl. ætla), ännu 1773 i Värmland ättla

(enligt Fernow, Beskrifning öfwer Wärmeland, s. 153), fézzlder

hängslen, remmar (fsv. fætil), skväxzdºl skvätt, skval (väl eg. ett

diminutiv af skvätt). Utvecklingsgången har varit den, att först

t före l blifvit s, såsom i sv. rsp. vassla för "vatla, nässla för

*nætla m. m. (Rydq. IV, 302), och sedan s före l blifvit 2 på

sätt, vi ofvan omnämnt.

*
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2. Så ofta ett n eller t går omedelbart förut, t. ex.

kvånzten kvarnsten, hånztækk hörnstock, kóttzpel kortspel, ditt

zppp ärtsoppa.

3. I superlativändelsen -&zt, motsvarande rsp. -ast, t. ex.

rikózt rikast, råkózt rakast, klókózt klokast, styvé:t styfvast.

Däremot motsvaras rsp. -st af -st, t. ex. leqqst längst, sesst sist,

besst bäst, semmst sämst.

Denna ändelse –&zt synes bero därpå, att komparativens r

medföljt äfven i superlativen, hvarest ändelsen således eg. är -arst,

där rs sedermera enligt §. 177 blifvit z.

Denna superlativändelse -arst råkas redan i fsv. innarster,

gtarster, överster, æptarster, siparster, niparster, sunnarster (Rydq.

II, 440–46), isl. sunnarst, utarst, innarst m. fl. (Wimmer, s.

162), nysv. innerst, ytterst, bakerst m. fl. (Rydq. II, 468).

4. I zézeld särskild, zózzén syskon, zezännt sergeant,

ånnzéz motsols, i hvilka ord det förra z uppkommit genom as

similation med det senare, som tidigare ur sk, ls o. d. upp

kommit.

5. Dessutom i orden båzz bössa, zælåoqq salong, konzonèll

coccinell, testèzz tillstädes, élléz eljest (fsv. allis), det sista i följd

af sammanblandning med rsp. eller (fsv. allær), som i målet

saknas.

Jézz hjässa motsvarar isl. formen hjarsi; fsv. iæssi, nysv.

hjässa hafva assimilationen rs > ss.

På samma sätt är väl åzzó se asa sig ursprungligare än

rsp:s form, enär det väl är att härleda från substantivet æzz ars,

311U1S.

§. 180. Z motsv. rsp. Sk i:

Zøzzén syskon, åbzzæ åskan, där z beror på det i, som i

fsv. systkin, asikkia följde på k. Öfvergången är således här all

deles densamma som i rsp. sken, uttaladt zen, och skjul, uttaladt

zul. I rsp. åska synes i (j) hafva bortfallit så tidigt, att det

ej hann att assimilerande inverka på det föregående k; jfr där

emot människa, fsv. mænniskia.

Zømm skum (adj.), zål&r (jämte skólór) skulor, där z be

ror på den "hårda" vokalens öfvergång till "len” (se § 83, 2).

Rúzzæl ruskig (om väderlek) har väl ock z för skj, jfr n.

ruskjen, ruskall.

§ 181. Z motsv. rsp. Stj i jézziv&r gästgifvare, ézzøtt

östgöte, vézzøtt västgöte. Detta uttal, som äfven i hvardagligt
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rsp. någon gång höres, är blott en vidare tillämpning af den

lag, enligt hvilken rsp. nu uttalar stjärna såsom zänæ o. d.

§ 182. Z intar platsen för rsp. R i orden våzzkén hvar

ken, mózzkén murken. Förhållandet är här det, att mellan r

och k ett z inskjutits (om den ljudfysiologiska förklaringen häraf

se Sievers s. 53 f.), framför hvilket sedermera det ursprungliga

r bortfallit. Denna utveckling, som i målet endast föreligger i

de två ofvan nämda orden, är däremot i några nordsvenska dia

lekter mycket vanlig och utsträkt icke blott till förbindelsen rk i

allmänhet, utan äfven till rp och rt, t. ex. norra upl. skazzp

skarp, Tiäzzp Tierp, Delsbo starsk (d. v. s. stæzzk) stark, barsk

bark, forst fort, korst kort (se vidare Delsbom. s. 12, där före

teelsen på annat, men onöjaktigt sätt beskrifves). Afven rsp.

synes hafva ett exempel härpå i harska jämte harka, harkla.

Dalin, Svensk handordbok, Stockholm 1868, s. 227, uppger äf

ven ett harskla såsom tillhörigt rsp.

Däremot målets åzzól ärla har z på grund af äldre rs,

hvilket åter beror på äldre rt, jfr isl. ertla. Rsp. ärla har upp

kommit, genom att t bortfallit, under det att å andra sidan må

let låtit det å öfligt sätt (se §. 179, 1) öfvergå till s före l samt

sedan med det föregående r bilda z (enligt § 177).

Ej heller i forèllózløs föräldralös råder någon direkt mot

svarighet mellan målets z och rsp. r, utan målets form är eg.

ett "föräldraslös med en yngre genitiv-bildning såsom första

sammansättningsled (jfr §. 147, 3), hvari sedermera z uppkom

mit af rs. Sak samma med cinnézvæg spindel, jämfördt med isl.

kpngurvåfa.

§. 183. Z utan motsvarighet i rsp. förekommer:

I uttrycken te båkóz till baka, te hópp&z till hopa, te måöt

t&z till måtta, bra, te góóz till godo. Förloppet har varit, att

riksspråkets former, som äro de äldre, enligt den i §. 147, 1

omnämda analogi ombildats till former på -ós (te bakks, te båkæs

förekommer ännu någon gång jämte te båkóz), i hvilken ändelse

s sedermera öfvergått till z. Samma förhållande äger rum med

ordet hézåonnéz, hèzesåonnéz (äfven hézåonns, hézåonnæs) här, jäm

fördt med isl. hér svåna, hér sisona. Om partikeln -na, som ingår

i detta ord, jfr §. 153.

åozzbakk åbacke, älfstrand är väl eg. ett årsbacke, som

genom falsk analogi uppstått för det äldre isl. árbakki, som re

dan i förra delen innehöll en genitiv.

;

E

=
&f
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§ 184. Z har bortfallit i eksyss ex(erc)is.

70.

§ 185. m motsvarar i allmänhet rsp. m (tecknadt rn), t.

ex. gant garn, bæn barn, hon horn, jen järn, kvæn kvarn, høn

hörn.

Naturligtvis inträder också nu, så snart r och n samman

träffa i följd af något ljuds bortfallande, t. ex. domiq ordning,

bejënig bård, eg. *begärdning, vån våren, hån haren, kén

karlen.

§. 186. m motsv. rsp. Ln i alla ställningar, där rsp. l

enligt §. 187 motsvaras af målets l, t. ex. an aln, stén stelna,

svån svalna, någg&n nageln, gåvvón gafveln.

Likaså inträder m, såsnart l och n i följd af något ljuds

bortfallande skulle sammanträffa, t. ex. dån dalen, stónu stolen,

gén galen, stón stulen, món mulen, spón spolen.

§. 1864. m motsv. rsp. N:

Låkón lakan, kanællj§ kanalje. R har här först inskju

tits, och sedan rn på vanligt sätt blifvit nu. Jfr i afseende på

inskjutandet af r före n rsp. palsternacka för pastinaca, fsv. quærn

för quæn kvinna (Rydq. IV, 446), d. pimpernille pimpinella, mö

remålets vårning våning (Linder, s. 8) o. d.

Hén hinna är väl dialektordet härna pannhud (om hvilket

se Rietz, s. 284, Aasen, Ordb. s. 274), som här fått en all

männare betydelse. Ordet är då icke formelt motsvarande rsp.

hinna, som står för "himna.

Anm. n i jån njure beror väl därpå, att det n, som i

uddljudet förlorats (se §. 155, 1), likasom till en ersättning in

smugit sig efter r och sedan med detta sammansmält till n.

l.

§. 187. I motsvarar regelbundet rsp. L i följande ställ

ningar:

1. Efter labialer och gutturaler, äfven om ett de går e

mellan, t. ex. blao blå, plaqqk plank, flæt flat, råmmól ramla,

gåmm&l gammal, tåvv&l tafla, skövvól skofvel, glæ glad, ygg&l

ögla, klav klå, hékk&l häckla, yqq&l yngel, kråqq&l krångel.
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2. Mellan betonad kort vokal och en följande labial, pa

latal eller guttural, t. ex. vellp valp, hællv half, kallv kalf,

hællm halm, pællm palm, tællj talj, ellj älg, bællk balk, follk

folk, stpllk stjälk.

3. Efter alla långa vokaler utom e och i (dock stel stel,

–zel, -skäl, se §. 156, 4), t. ex. tål tala, al öl, søl söl, stol

stol, hel häl, mal mal, föl fåle, ful ful, cyl kyla, kaol kål.

Undantag från ofvanstående regler:

a) Ord, som i nyare tider inkommit i målet, bibehålla l,

t. ex. stavv&l stöfvel, hövv&l hyfvel, rég&l regel, fejöl fiol, korp

rål korporal, ållj olja, sallm psalm, klåg klaga, spetåk&l spekta

kel, smæl smal, skral skral, pryl pryl; till och med så gamla

låneord som éqq&l ängel, jév&l djäfvul, klar klar hafva bibe

hållit l.

b) I bestämd form af substantiv på –l kvarstår l efter den

genom ersättningsförlängning (se §. 105, 1, b) långa vokalen.

Äfvenså i den genom ersättningsförlängning uppkomna adjektiv

ändelsen -ael (med lång vokal, se §. 105, anm.). T. ex. spćjjol

spegeln, åkksøl axeln (med långt 9), blåbsæl blåsig, dbtæl glupsk,

mótæl afvog.

c) Före dentaler öfvergår visserligen l i de ofvan (1 och 3)

nämda ställningarna till /, men detta sammansmälter sedan

med det följande t, d, s, n till respektive t, d, z och n, se §§.

171, 174, 178, 186.

d) Dessutom åtskilliga enstaka ord: hémm&l himmel, sèg&l

segel, syl syl, jéllp hjälpa, éllv elfva, tollv tolf, héllvet helvete,

ållvaræ allvar, Hållvær Hallvard, tråssk&l, trésk&l tröskel.

Cól kjortel, kjol är intet undantag, ty det är ju eg. "kjorl,

*kjortl och har således l för rl (§ 157). -

§ 188. l motsvarar regelbundet rsp. d (tecknadt rd)

med de undantag, som i § 173 äro nämda. Således: hal hård,

gaol gård, bol bord, vól vårda, men lödæ lördag, spåd sparade,

hød hörd.

Mot §. 173 står l i pret. jól gjorde, tól torde, ból bör

jade (jfr fsv. burpe, borde började, se Rydq. I, 82, och fd.

burthæ, Petersen I, s. 169 och 242) samt part. pret. jol gjord.

I adverben nol norr och ifjöl i fjor är likaledes l grundadt

på äldre rd (jfr fsv. norher och nor, Rydq II, 445, isl. norðr,

samt fsv. i fiordh, Rydq III, 47, isl. i fjørð) och får sålunda

5:
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ej anses såsom en utveckling ur rsp. r, hvilket å sin sida upp

kommit ur det äldre rd genom bortfall af d.

Denna öfvergång d >l (ty så är den väl att uppfatta och

icke såsom rd > r>l > l) är ytterst vanlig i svenska, norska

och danska munarter och har i enskilda ord godkänts i sv. rsp.,

t. ex. hin håle, fy vale, svål, vulen m. fl. (Rydq. IV, 312 f.),

där visserligen l förädlats (?) till l. Föröfrigt förekommer den, så

vidt vi veta, endast i vedisk sanskrit. Att den sålunda visar sig

endast i språk, som äga de cerebrala ljuden, synes oss just ut

göra ett bevis för, att utvecklingsgången varit den förra af de

två ofvan uppstälda, enär man annars skulle vänta sig att finna

l för äldre rd i språk, som väl hafva förbindelsen rd, men ej

ljudet d.

§ 189. I motsv. rsp. t (tecknadt rt) i bayl bort (så framt

icke detta ord är bärare af satsaccenten, t. ex. i gav baptt gå bort),

båbl&r bortre, bålózt borterst samt alla sammansättningar med

bort-, där detta är obetonadt, t. ex. baplömm bortom, bapli borta

i, baolmé bortmed, men båottkaommón bortkommen, båottejjón bort

tagen, liksom alltid bått borta.

C.

§. 190. C motsvarar i allmänhet rsp. C (tecknadt tj, k,

kj), t. ex. cokk tjock, cur tjur, cyv tjuf, cer kär, cøss kyss, cérrq

käring, cól kjol.

§. 191. C motsv. rsp. J i åttc gyttja, där genom den före

gående tenuis t:s assimilerande inverkan den ljudande spiranten

j utbytts mot den motsvarande stumma spiranten c.

De i trakten af Kristinehamn förekommande nökk& nyttja,

vekk& vittja bero på en vidare utveckling af ofvan nämda före

teelse. Sedan nämligen på anfördt sätt af ursprungligt tj upp

kommit tc, öfvergår vidare dentala tenuis t genom assimilation

med den följande palatalen c till palatal eller guttural tenuis k,

och ändtligen assimilerar sig c fullständigt med detta k, d. v. s.

bortfaller. Den alldeles omvända utvecklingen k> tc är efter

"len" vokal mycket vanlig i Öfre Fryksdalen samt i många andra

trakter af Värmland, t. ex. i Älfdalen: bättcón bäcken, myttcy

mycket, ditci dike.

Denna utveckling af ursprungligt tj till tc, kk är märkvärdig

därför, att svenskan vanligen användt tvänne andra alldeles olika

behandlingssätt, i det att tj i uddljudet öfvergått till c, (t. ex.
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tjock), i midljudet till tt genom bortfall af j (t. ex. flytta, sätta).

Jfr å andra sidan den från många europeiska språk bekanta öf

vergången tj > ts.

§. 1911. C motsv. rsp. K i cétt katta, katthona. Målets

form motsvarar noga isl. ketta katthona. Rsp. katta är väl ny

bildning efter katt.

§ 192. C har kommit att motsvara rsp. Z i ordet céqq&l

skänkel därigenom, att i det ursprungliga sk först s bortfallit (se

§ 148), och sedan k före "len" vokal blifvit c.

J.

§. 193. J motsvarar i allmänhet rsp. J (tecknadt j, g,

gj, hj, lj, dj), t. ex. ja ja, ji gifva, jekk gick, ærrj arg, jút gjuta,

jétt hjärta, jus ljus, jup djup, jur djur.

§. 194. J motsv. rsp. G i:

Tjj tagit, dréjj dragit, sléij slagit, tvéij tvagit, spéjj&l

spegel. G har här öfvergått till j i följd af ställningen mellan

två ”lena" (d. v. s. palatalt bildade) vokaler.

I léjj lega, knéij gnägga, séij (jämte det vanligare si) säga

står j på grund af äldre ghj, gj, såsom synes af fsv. leghia, isl.

hneggja, gneggja. Jfr härmed sv. rsp. röja af fsv. röghia, flöja

af fsv. flöghia, däja af fsv. deghia m. m., ehuru visserligen å

andra sidan tiga af fsv. highia, viga af vighia m. m.

Några ord, såsom legg lägg, ben, vegg vägg, åg öga, ha

stundom, i synnerhet i bestämd form, jämte den vanligare formen

med g en form med j, således l(jjæn benen, vèjjæ väggen, §jjæ

ögonen.

Trejj trots, tréjj§s trotsa, tredskas ha äfven j för äldre g,

jfr isl. trega, n. treg, trega. Här liksom i det ofvan nämnda

jjæ har den föregående lena vokalen varit tillräcklig orsak till

g:s öfvergång till j.

De exempel, vi här anfört, äro ansatser till genomförandet

af den lag, som i Öfre Fryksdalen i vidsträkt mån tillämpats,

att g efter len vokal öfvergår till j. Jfr härmed förhållandet i

danskan (Løkke, s. 19 f.) samt åtskilliga ansatser härtill i sv.

rsp., t. ex. fräjd, höjd, nöjd m. fl., hvardagligt ock mäj, däj, säj

för mig, dig, sig.

§ 195. J motsv. rsp. I uti Márrjæ Maria, Dannjól Da

niel, Käijsæ (d. ä. "Kærrjsæ, "Karin-sa) Karin, mårrkuj merku

rium, arsenik. Jfr rsp. olja af lat. oleum. Likaså har gotiskan

Marja, Iskarjotes, Antiokja, laiktjo.

*
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§. 196. J utan motsvarighet i rsp.:

1. Léjj lie, fejôl fiol, rejël reel, kléjj klia, fréjj freda, be

fria. Riksspråkets former äro här de äldre, och målets j har

uppstått i följd af svårigheten att uttala de palatala vokalerna

i och e före en annan vokal, utan att ett parasitiskt j träder

emellan. Utvecklingsgången har således varit exempelvis lie >

*lije > lejó > léjj. Om den vanligen inträdande öfvergången af i

till e och af detta till ä före j se §. 28. På samma sätt för

klaras målets gréjj reda, (isl. greiða), som utvecklats ”greda >

*grea >*greja > gräjjó (i trakten kring Karlstad) > gréjj, all

deles ss. freda >fréjj.

Denna utveckling är ingalunda egendomlig för målet. Vi

finna den i fsv. i de "svårtydda" seia jämte sea, feiar jämte fear

(Rydq. IV, 140), teia jämte tea, diya, dyia jämte dia (Rydq. I,

120), liye jämte lee (Rydq. II, 197. Den af Rydqvist antagna

fsv. grundformen lighi eller liji är alldeles oberättigad), Sveiar

jämte Svear, leion jämte leon (lat. leo), speia (t. spähen); möjligen

ock i kleia och leia (jämte lea), trots isl. klæja, hlæja. I ny

svenskan hafva vi ijåns för i åns, ihjäl för i hel, lejon. Färöiska

former ss. træjið trädet, bajin för bain marken m.fl. (Hammers

haimb s. 238) synas bero på liknande orsaker. Afven gotiskan

lemnar många exempel på ett dylikt parasitiskt j, såsom i fijan,

frijon, sijum m. fl. Afven i icke germanska språk uppträder

samma företeelse. Särskildt i sanskrit är, som bekant, "klyfning"

af i, i till iy (d. v. s. ij) mycket vanlig.

2. Jékkz&l axeltand, oxeltand. Isl. jarl visar, att målets

form är ursprungligare än riksspråkets, hvilken synes bero på en

folketymologisk ombildning.

Unjiförrm uniform. Föreligger här en ombildning efter

unjifer ungefär?

Sánnjör söner. Denna i många sv. munarter förekomman

de pluralform är i afseende på sitt j svårförklarligt. Att, såsom

en och annan försökt, i detta j vilja se detsamma, som uppträ

der i got. sunjus, är alldeles orimligt.

§ 197. J har bortfallit a) uddljudande:

I åttc gyttja. Likaså har väl j, lj bortfallit uti ömm ljuda

starkt, andra sv. och n. munarters jome, ljomma, isl. hljóma. Vi

finna här en fortsatt tillämpning af de nordiska språkens gamla

utstötande af uddljudande j. Jfr Rydq. IV, 396.

A. G. Noreen: Fryksdalsmålets ljudlära. 10
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Ekkt gikt motsvarar fsv. och isl. ikt. Rsp. gikt är tyskt

låneord, hvilket kanske ock ursprungligen är fallet med fsv.

isl. ikt.

I és jäsa hafva vi svårt för att antaga ett i senare tid för

siggånget bortfall af rsp. uddljudande j*) i betraktande af det

norska starka verbet asa samt det däraf afledda esja, båda med

betydelsen jäsa (Aasen, Ordb. s. 14). Troligen är väl és samma

ord som detta n. e8ja.

b) midljudande:

Mellan r och d, r och t, l och d, l och t, l och s, r och s,

t. ex. sød sörjd, fot följt, snet snärjt, zød sköljd, zez skiljs,

sózzón sorgsen, bèzzmæn bärgsman. Dessutom i orden lyttnænt

löjtnant, børmèsst&r borgmästare, bynn begynna, éllós, éllóz eljest.

Ett ursprungligt j är äfvenså bortfallet i ättæn aderton, som

till formen motsvarar isl. åtjån, samt i det defekta presens list

t&r är tvungen, måste, till formen motsvarande sv. ljuter, isl.

hlytr. Jfr rsp. tugga, buga, slunga, brosk, fan m. m. för äldre

former med j.

c) slutljudande:

I verben gle glädja, ste städja, sta stödja, sve svedja, be

bedja, svér svärja, témm tämja, zån skönja, vill vilja. Dessa för

kortade former bero på tillämpning af den lag, som för de ny

svenska verben gjort sig gällande, att afledningens ”j allt mer

försvinner" (Rydq. I, 393). Däremot bortfaller aldrig ett j, som

står för äldre gj, t. ex. båjj böja, sårrj sörja, föllj följa.

Dessutom i mg mig, de dig, se sig (så framt icke dessa

pronomina hafva satsaccent, i hvilket fall de hafva formerna mejj,

dejj, sejj), ng (jämte né) nej, vi vidja, smé (jämte sméjj) smedja,

pgtèll (jämte pótt§l, pott) butelj, iqqbor Ingeborg, fiqq&rbor finger

borg.

Anm. I många ord, där rsp. har eller haft ett genom

brytning uppkommet j, men målet saknar detta, beror detta för

hållande icke därpå, att j i målet bortfallit, utan målet har här,

vanligen i öfverensstämmelse med isländskan och med en del fsv.

former, bibehållit den obrutna formen.

Sådana ord äro:

Stél (isl. stela, fsv. stæla) stjäla (fsv. stiæla); stollk (isl. stilkr,

*) hvilket väl beror på tyskt lån. På nordisk ståndpunkt måste det en

gång uddljudande gemensamt germanska j (se Fick III, 244, Weigand I,

516–17) hafva bortfallit.
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fsv. stelker) stjälk (fsv. stiælker); spénn (isl. sperna, nysv. rsp.

spänna, Ak. Ordl. s. 259) sparka, spjärna (fsv. spiærna); stéllp

(sv. diall. stälpa) stjälpa (fsv. stiælpa); tål (isl. feli) tjäle (fsv.

piæli); fet (isl. fet, fsv. fæt) fjät (fsv. fiæt); mållt&r (isl. milti)

mjälte (fsv. miælti); mål (isl. merð enl. Aasen, Ordb. s. 494,

fsv. mærpi, Rydq. IV, 122) mjärde (fsv. miærpi).

Likaså motsvarar mån&r mjölnare det fsv. mylnari, mölnari,

isl. mylnari, under det att rsp. mjölnare, liksom det någon gång

förekommande fsv. miulna (för mylna, Rydq. IV, 87), synas vara

analogibildningar efter mjöl.

K.

§. 198. K motsvarar i allmänhet rsp. K, t. ex. kall kall,

ko ko, kråv krage, kåk kaka, lek lek, øk ök, æssk ask o. s. v.

Likaså, ehuru före "len" vokal, i ker karl och kiss kisse.

§. 199. K motsv. rsp. G:

Håkkti högtid, håkkfæl högfärd. Här har den gutturala me

dian g utbytts mot motsvarande tenuis k i anledning af den föl

jande "stumma" konsonanten t eller f. Vore följande konsonant

”ljudande”, bibehölles naturligtvis g, t. ex. i hågmodi högmodig.

Jfr rsp. lagt, sagt m. fl., uttalade lakkt, sakkt.

Knéjj gnägga utgår från isl. hneggja och har sålunda kn

för äldre hn, såsom rsp. knycka (isl. hnykkja), n. knit (isl. nit,

gnit för "hnit, Fick III, 81), knjosk (isl. knjóskr, fnjóskr). Rsp.

gnägga motsvarar den isl. biformen gneggja.

Dessutom i navkk nog, Lüddvik Ludvig, kaelózz galosch (jfr

t. Kalosche jämte Gallosche, Weigand I, 520).

§. 200. K motsv. rsp. C (tecknadt k):

Kël kärl, Kézzti Kerstin, kått&l kittla, kéttæl kittlig. Målet

har här bibehållit det ursprungliga explosiva ljudet, som i rsp.

utbytts mot spirant. Likaså är det äldre sk bibehållet i några

former, där det i rsp. öfvergått till 2, nämligen skøt sköt (jfr

isl. skaut), skúgg skygga, vara rädd. Gammalt sk är äfven bibe

hållet i skøv sköt, makade (jfr fsv. sköf).

Anm. Ryssk rysja är väl en diminutivbildning på k, så

som sv. diall. krävek kräfta, humrek hummer, lädika låda, fanken

fan o. d., och motsvarar då ej fullkomligt riksspråkets form, i

hvilket fall ordet för öfrigt skulle heta ryssk. Ryssk och rsp.

rysja äro då tvänne olika utbildningar af ett ursprungligt *riusa,
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som föreligger i n. rusa, rysa (äfven rysja), t. Reuse, fht. riusa.

Jfr isl. reyr, g. raus.

§. 201. K motsv. rsp. T:

Blåkliqqk blåklint, aqqk&pinål entreprenad. Hvad här kan

hafva förorsakat utbytandet af t mot k, är ej tydligt. Möjligen

föreligger någon analogibildning eller folketymologi.

Personnamnet Flekkfot Fleetwood beror tydligen på folkety

mologi.

§. 202. K motsv. rsp. J i lökktnænt, lykktnænt (jämte lytt–

nænt, se § 97, b). Jfr d dial. lygtnant (Varming s. 72).

§. 203. K intar platsen för rsp. F i knåssk fnöske. Så

väl denna målets form som ock n. knjosk, sv. diall. snjosk o. d.

(Rietz s. 644) hänvisa till det äldre hn, som fins i isl. hnjöskr.

Om öfvergången hn > kn jfr §. 199. Rsp. fnöske utgår från

sidoformen isl. fnjöskr. Förhållandet mellan de båda isl. former

na är ej klart.

Målets knæssk smula, grand (jfr n. knas smulor, knasa krossa,

d. knuse) är, oaktadt den lika betydelsen, ett helt annat ord än

rsp. fnask (jfr fnas).

§. 204. K motsv. rsp. P i våbkkt&nhus vapenhus. Målets

form beror på fsv. vakn för vapn (Rydq. IV, 239); jfr andra sv.

munarters våkenhus. Om det inskjutna t se §. 136.

§. 205. K utan motsvarighet i rsp.:

Före s har målet inskjutit k i hikstörj& historia, pikstöl,

pistol, hikksyn hisna, eksmör estimera, vikk2&l hvissla (vanligare

är ett annat verb med samma betydelse, nämligen blisst&r). Jfr

härmed de i Södertörn förekommande idikslä, hiksnä, rekst (Up

mark s. 15). -

Mellan s och l har k inskjutits i åsskli ödslig, hemsk,

tivózzkli ovårdsam, eg. ovårdslig, visskli vid sina sinnens fulla

bruk, stundtals klok, eg. vislig. Denna företeelse är allmännare

förekommande i norskan (Aasen, Gramm. s. 111) och dalmålet

(Rydq. IV, 302). Jfr äfven fsv. enskelika jämte enselika, nysv.

enslig (Rydq. V, 61).

Vidare är k tilllagdt i viktriðl vitriol (vanligare genom folk

etymologi bet&rål), ållask atlas(tyg).

K i krèvvek kräfta och troligen äfven i det §. 200 nämda

ryssk rysja beror på diminutivbildning medelst k, hvarom jfr

Rydq. V, 218 f.

*
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$. 206. K har bortfallit a) midljudande:

1. Mellan r och t, s och t, q och t, q och s, t. ex. mot

mörkt, stæt starkt, mæt märkt, væt värkt (jfr væt värpt och

ræt varmt), besst beskt, frisst friskt, ræsst raskt, teqqt tänkt,

zeqqt skänkt, seqqt sänkt, seqqs sänkes, ømmteqsæm omtänksam,

téqqs tänkes.

Denna ljudlag är delvis tillämpad såväl i yngre nordiska

dialekter som i fsv. och fd. Jfr Freudenthal, Nyl. s. 64; Up

mark s. 15; Sidenbladh s. 10; Linder s. 8; Kok I, s. 100; Rydq.

IV, 409; Hammershaimb s. 246.

2. Dessutom före t i spetåkyl spektakel (jfr d dial. spi

takkel, Varming s. 72), eqqbrott Engelbrekt.

Om "assimilationen” kt > tt jfr bland annat Leffler, Konso

nantljuden s. 71 f.; Varming s. 62; Richert sidd. 225, 240,

254.

3. Före s i rissda riksdag, Frössdan (och Fryssdan) Fryks

dalen. Om assimilationen ks > ss se Leffler, Konsonantljuden s.

71; Varming s. 62; Richert sidd. 225, 241, 255.

4. I céqq&l skänkel (i Karlstadstrakten 2äqq&l, jfr för öf

rigt §. 148), piqqli spenslig, eg. "spinklig (jfr § 148), corrgal

kyrkogård, mån mycken.

b) samt slutljudande;

5. I av och (jfr §. 210), redan det vanliga uti hvardag

ligt rsp. En mellanform mellan och (d. ä. åkk) och av synes

utgöras af det dialektiska åg (Rietz s. 836).

Joqq Jon, Johan synes motsvara andra dialekters Jonke,

diminutiv på -ke af Jon, och har sålunda förlorat ett slutlju

dande k.

G.

§. 207. G motsvarar i allmänhet rsp. G, t. ex. go god,

9" gaf, glæ glad, grus grus, gni gnida, sug sug, rog råg, rægg

*&g tigg tigga, hogg hugg.

Likaså motsvarar g, ehuru stående före ”len" vokal, äldre g

"i gåp lodjur, isl. gaupa och gyss lockord till svin, som troligen

står för "giss och detta för gris.

§ 208. G motsv. rsp. V:

1. Målets g har uppkommit af det äldre v i; åge, ågi af
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vog, låg lafve, sôggdél sofvel (redan fsv. sughl jämte suft). Li

kaså står g för ett äldre v i cinndézvag spindel, jfr isl. kongur

våfa. Jfr härmed fsv. stugha för stuva, hagri för hafri, huguth

för huvup, oghan för ovan m. fl. dylika former (Rydq. IV, 249).

Samma öfvergång v>g förekommer ej sällan i sv. och n. mun

arter (Rydq. IV, 249; Aasen, Gramm. s. 1 10).

2. I några fall står g för gammalt w (bilabial ljudande

spirant): slog slö (d. sløv, isl. sljör), sneg snö (isl. snjör, g. snaivs),

snåg snöa (isl. snjóva), rög roa (fht. ruowén). Vi kunna

nämligen omöjligen i likhet med Richert, s. 377, anse g

i snog motsvara gutturalen i lat. niæ, lit. snegas, hvilken nöd

vändigt måste anses hafva bortfallit på gemensam germansk

ståndpunkt (jfr Fick III, 350), lika litet som vi kunna ansluta

oss till hans förmodan, att g i roga (målets róg) motsvarar h i

t. ruhen, där ju h är af ungt datum (jfr mht, råven, fht. ruoucén),

och där icke häller någon guttural konsonant uppträder i något

af de äldre germanska språken eller ens i något indoeuropeiskt

(jfr Fick, III, 246).

Denna öfvergång w > g, som är äldre än den i mom. 1

omnämda öfvergången v >g, och som äfven i allmänhet synes

hafva försiggått på ett annat sätt, i det att här g först inskju

tits före w*) och sedan utträngt detta senare, förekommer ym

nigt i de äldre nordiska språken, i synnerhet svenskan, och i

gotiskan. Exempel på denna märkliga, ehuru hittills föga be

aktade ljudlag, hvarigenom de nordiska språken och gotiskan

skilja sig från de öfriga germanska språken, där den endast i

obetydlig mån tillämpas, äro: fsv. hugga af *havan (jfr Fick

III, 57), trygger af *treva (Fick III, 124), dagg af *dava (Fick

III, 146), skuggi af *skuvan (Fick III, 336), bryggia af *brevan

(Fick III, 217), isl. hryggr af *hrera (Fick III, 84), hnoggr af

*hnavja (jfr Fick III, 81), gløggr af *glavu (Fick III, 112),

fjpgur af *ferar (jfr Fick III, 184), äldre sv. (hals)mog af *mova

(se Fick III, 225, som ej känner till den nordiska formen. Sv.

*) Denna ståndpunkt intages än i dag af färöiskan, som har t. ex. klógv

klo, sjógvur sjö (jfr sv. folkvisans sjögarestrand), trugvur trogen, rógva ro,

brugv bro m. m. (Hammershaimb sidd. 240, 241, 254). Att man ej får

såsom Hammershaimb anse gv tillagdt, utan att förloppet varit det, vi

ofvan framstält, är tydligt af de exempel på och undantag från regeln om

gv:s tilläggande, som Hammershaimb meddelar.
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muff är tyskt låneord), nysv. skygg, stygg, lugg, glugg, truga,

bygga, gnugga, snygg, sugga, tugga, ragg, knoge, trägen, trogen m. fl.

3. Rsp. au blir i målet, i följd af motviljan för diftonger,

ag. Förmodligen har utvecklingen varit au > aw >ag (jfr före

gående mom.), så att man väl ej med Richert, s.377, får anse

g inskjutet mellan de båda vokalerna. Ex. Mågris Maurits,

Ag&róræ Aurora, Ag&rèll Aurell m. fl. Olågus Olaus torde rät

teligen böra anses motsvara det äldre Olavus (jfr mom. 1). Jfr

för öfrigt §. 96, b. – I rsp. har denna öfvergång ägt rum i

lager af lat. laurus, jfr d. laurbær (Richert s. 377).

Anm. I júg&r (jämte det vanligare jur) jufver är g jäm

förelsevis ursprungligt, jfr isl. jugr.

§. 209. G motsv. rsp. J i gøk gök, låg löja, där målet

bibehållit den ursprungliga gutturalen, äfven före "len" vokal.

Det sista ordet tro vi stå för ett äldre "lögja, ett isl. *leygja af

roten luh lysa (Fick III, 274 f.), hvarmed särskildt må jämfö

ras isl. leygr, gen. leygjar glans, sken (hos Cl.-V. skäligen oegent

ligt öfversatt med "lowe, fire, flame” för att framhålla slägt

skapen med logi). Löja skulle i så fall betyda den glänsande,

lysande fisken.

Nøggd nöjd, frøggd fröjd, høggd höjd (én-)øggd (en-)ögd

hafva före d bibehållit den ursprungliga gutturalen, som i rsp.

öfvergått till j.

Personnamnet Jèg&r Geijer beror på folketymologi.

§. 210. G motsv. rsp. K i avgg ock, också (jfr däremot

ao och), där rsp. har den äldre formen, samt i gnérrk, gnérrk

knarka, där målets gn synes vara ursprungligt, jfr isl. gnarr

”murmurer", plt gnirren, gnarren, gnurren.

§. 211. G har intagit platsen för rsp. D i stog stod, blog

blod. Dessa i många sv. munarter förekommande former upp

gifvas vanligen vara uppkomna genom öfvergång från d till g.

Vi kunna, åtminstone för Fryksdalskan, omöjligen godkänna en

på säkra analogier sig så föga stödjande förklaring, utan vi

hålla före, det dessa former äro analogibildningar, stog efter

prett., sådana som slog, dog, log, tog, drog, däremot blog efter

subst, sådana som skog, krog, bog.

§. 212. G utan motsvarighet i rsp.:

Om g i slag, snøg, snåg, róg se §. 208, 2.
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Om g i blog, stog se $. 211.

Ett inskjutet g visar sig i såk&ztigårn sakristian, kanske i

följd af någon folketymologi.

§. 213. G har bortfallit a) midljudande:

I Mår&t Margareta, móræ morgon, nón någon. I de tvänne

senare orden försvinner g äfven i hvardagligt rsp.

Om bynnig byggning jfr §. 220.

Om j för äldre gj, där således g bortfallit, se § 194.

b) slutljudande:

I alla adjektiv på -i, -e, rsp. -ig, t. ex. évi evig, lédi le

dig, stådi stadig, fåle (vanligare fælen) färdig, såle salig. Detta

bortfall af g visar sig i många nordiska allmogemål, och det är

regel såväl i danskan, där g dock kvarstår i skriften (Løkke s.

54; Möbius s. 36), som i engelskan, t. ex. holy helig, mighty

mäktig.

Dessutom i ja jag, kri krig, kri kriga, ty tyg, lo loge, si

säga, plæ pläga, da dag, kro (någon gång krog) krog, ta taga,

dra draga, ållri aldrig, båsst badstuga, fözzt förstuga, af hvilka

ett och annat redan i hvardagligt rsp. mistat g. Da och kro

hafva i pluralis bibehållit g, således dåg&r (någon gång dar)

dagar, króg&r krogar, króggen krogarne.

Likaså har ett ursprungligt g bortfallit i hållsmo urring

ning kring halsen, eg. halsmog (så ännu i Karl XII:s bibel; jfr

§. 208, 2), n. halsmog (af Aasen, Ordb. s. 258 oriktigt skrifvet

halssmog), samt i vdbvettig våghals.

Q.

§ 214. Q motsvarar i allmänhet rsp. Q (tecknadt ng, g, n),

t. ex. riqq ring, laqq lång, oqq ung, sånnig sanning, loggn lögn,

reqqn regn, aqqn agn, haqqk hank, kloqqk klunk, ziqqk skinka.

§. 215. Q motsv. rsp. M före k i jéqqk jämka, såqqk

samka, #ggk ömka. Jfr dessa ords vacklan mellan m och n i

äldre svenska (Rydq. IV, 317). Anledningen till utbytandet af

den labiala nasalen mot guttural nasal har tydligtvis varit den

följande gutturalen k, jfr lat. tune för "tumc, princeps för "prim

ceps, anquiro för "ambquiro.

§. 216. Q motsv. rsp. N uti:
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Kômmiq (äfven kämm) kummin, råssig russin, nönnstiq&r

(nässtiq&r m. fl. former, jfr $. 136) någonsin.

Likaledes står g för äldre n i v&ssvaqq vattenrotta, eg.

*vatts-vand, jfr n. vatsvond, engl. want mullvad, t. diall. wond.

Troligen har också g i briqqber (äfven brinnber) hallon närmast

utgått från n, hvilket i sin ordning beror på en folketymologi

efter brinna, målets brinn. Det ursprungliga är här m, såsom

synes af t. Brombeere hallon, fht. bråmbere, ags. bremel taggig

växt, n. Brembær hallon. För öfrigt företer detta ord inom de

nordiska munarterna de mest skiftande former, till en god del

beroende på folketymologi.

Med denna öfvergång från n till q jfr sv. munarters ding

din, finga finna, hong hund, mongen munnen o. d. (Rydq. IV,

336 f.).

§. 217. Q motsv. rsp. Nj i véqq vänja, téqq tänja, äfven

springa (hvarmed sammanhänger subst. teqq fyrsprång), avdér

kaolivgg eau de cologue. Likaså gréqq grina för fsv. grænia,

Brygg&l för fsv. Bryniulver, – Öfverhufvud har intet nj i må

let bibehållits, utan vanligen såsom i de ofvan nämda orden

blifvit q, eller ock har j bortfallit, t. ex. zån skönja.

Denna öfvergång nj > q är i nordiska språk ovanlig. Jfr

it. tengo af lat. teneo, vengo af venio, rimango af remaneo (Ri

chert s. 207). - f.

§. 218. Q motsv. rsp. G i håttig hertig i följd af analo

gibildning efter subst. på -iq, rsp. -ing. Jfr sv. honing af fsv.

hunagh, antingen af antviggia.

§. 219. Q utan motsvarighet i rsp. förekommer blott i

biggæræq, bigaråvqg bigarrå, där det tillagts utan synbar an

ledning.

§ 220. Q har bortfallit i bynnig byggning, stanæzón

stillastående, uppehåll, eg. stagnation. Gången har väl varit, att

först g öfvergått till q, och sedan detta bortfallit före n. I det

senare ordet föreligger dessutom folketymologisk ombildning efter

stanna, målets stån.

H.

§. 221. H motsvarar i allmänhet rsp. H, t. ex. ho hon,

havs hes, hpl hål, hår hare, hus hus.

A. G. Noreen: Fryksdalsmålets ljudlära. 11
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§. 222. H utan motsvarighct i rsp.:

Ursprungligt h i ho hvad, hør hvar, høtt hvart, håbkkón

hvilken, där i rsp. h förstummats framför det bibehållna w

Likaså har målet bibehållit ett ursprungligt h i he ide, isl. hfó,

fsv. hipi.

Öursprungligt är däremot h i érhinndér erinra, ríqghæzz&l

sädesärla, eg. ringärla, hélldes (äfven éllós, éll&z) eljest, i det si

sta ordet i följd af sammanblandning med häller. Likaså sak

nar h gammal hemul i tåkhefs (äfven tåkøffs) takfot, jfr fsv.

ops, isl. ups. – Om oursprungligt h i svenskt språk jfr Rydq.

IV, 401, 438 f.

§. 223. H har bortfallit a) uddljudande:

I åkk&n (dock vanligare håbkk&n) hvilken, aló oväsen, eg.

hallo. Jfr rsp. ide och för öfrigt Rydq. IV, 399 ff.

b) midljudande:

I fys fähus (redan isl. fjós), fjëræn tjädertupp, eg. fjäder

hane (så i äldre svenska). Jfr fsv. likami, Lypos, nötos (Rydq.

IV, 79), isl. frjáls, fjós, likamr.

Metathesis.

§. 224. Ej sällan har uti målet en konsonant, vanligen

n, l, r, flyttats ur den ställning, den ursprungligen och i rsp.

intar. Exempel på sådana omflyttningar äro: Jämm&n genom

(fsv. stundom gemen, se Rydq. IV, 454), hômm&n honom (Jessen,

V.-B. s. 296, uppger oriktigt hånnem), bélnig benling, illbinn

(vanligare innbill) inbilla, Ståokklom (jämte Ståokkhøllm) Stock

holm, héjjs häsja, Rejúsælem Jerusalem (hvilken form naturligt

vis äfven förekommer), råssæ (va)serra, jóttronsællt hjorthornssalt,

Kézzti Kristina, kliqqr&t rund, trind, fsv. kringlutter, isl. kring

lóttr. Omflyttning har väl äfven ägt rum i jån njure, jfr s. 69, Anm.

Om konsonantomflyttning i nordiska språk jfr Rydq. IV,

453–5; Aasen, Gramm. s. 1 18; Løkke s. 51.

§. 225. Anm. Utom de ljudföreteelser, för hvilka vi of

van §§ 9–224 redogjort, äro särskildt att märka de fall, då

ord stympats genom bortfall af flere på hvarandra följande ljud,
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eller då tvänne ord sammandragits till ett på bekostnad af åt

skilliga ljud. Många sådana fall hafva redan i det föregå

ende vidrörts, såsom Mår&t Margareta (§§ 39,9; 213), spetål

hospital (§ 72), kæcès katekes (§ 80,10), bynn begynna (§ 197,b),

pptt butelj (§ 197, c), carrgaol kyrkogård (§ 206, 4), mån myc

ken (§ 206, 4), nón någon (§ 213, a), båsst badstuga, fözzt för

stuga (§ 213, b), akks aktie (§. 15), eksyss exercis (§. 184), åssvæl

aftonvard (§ 127, 3), eqqbrott Engelbrekt (§ 162, 2), émmva

ämnesved, virke (§ 155, 4), akdër ackordera (§. 139), komdér

kommendera (§. 155, 9).

Andra exempel härpå äro: spektör inspektor, vållt&r för

valtare, lell likväl, eksmër estimera, propp pitprops, Finæ Jose

fina, Töll& Anatolius, Våff&r Vårfrudagen, v&nnjil evangelium,

råssæ vaserra (jfr $. 224), væzz, væss bevars.

Jfr åtskilliga dylika fall i äldre och yngre svenska, an

förda hos Rydq. IV, 433–5.

III. Folketymologi.

§. 226. Efter föredöme af Förstemann i hans uppsats

”Ueber deutsche Volksetymologie" uti första bandet af Kuhns Zeit

schrift für vergleichende Sprachforschung (1852) betecknar man

med namnet ”folketymologi” hvarje ombildning af ett ord, hvil

ken beror på de talandes sträfvan att för sig klargöra ordets

betydelse och förmenta ursprung medelst dess omdanande till

närmare likhet med andra i språket förekommande ord af unge

fär samma form och betydelse. Det är klart, att denna folk

etymologi i främsta rummet skall göra sig gällande beträffande

i språket inkomna främmande ord, hvilka naturligen måste före

falla folket till sin form underliga, och som till sin betydelse

ofta endast ungefärligen uppfattas. Också äro bland de exem

pel på folketymologi, vi här från Fryksdalskan meddela, de från

början utländska orden de till antalet vida öfvervägande. Re

dan i det föregående hafva vi kommit att beröra några hithö
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rande fall, och vi sammanföra nu här alt, som synes oss vara

att hit hänföra:

Muntås&r mustascher, ombildning efter munn mun, hvarmed

man trott ordet sammanhänga; afed affär, såsom af färd; sta

næzôn stillastående, uppehåll, eg. stagnation, ombildadt såsom af

stån stadna; betdérèl vitriol, såsom af bèttdér bitter och ell eld;

forås fourage, såsom af for foder; træt frål, trætån trottoar, så

som af trått traska, äfven falla på ändan (jfr t. diall. tretoir,

trittoir, såsom af treten, Andresen s. 38); bestänndi bastant, om

bildadt till likhet med bestènndi beständig; arrmbog arbåge, så–

som af bog bog; rållveg järnväg, eg. railway, såsom af råll

rulla (på samma sätt r&llvaqq järnvägsvagn); årrmnækk alma

nacka, jfr ærrm arm; tömdyvdél tordyfvel, jfr ton torn (äfven i

rsp. skrifves ofta torndyfvel); höggtaqq hoftång, jfr hogg hugg;

hånnkløvdér handklofvar, jfr klóv&r klöfvar; rejer, pret. rejöd,

sup. rejótt regera, regerade, regerat, jfr jér göra (andra sv. diall.

ha bejäre, bejorde begära, begärde); bandoler bantler, jfr bann

band och lär läder; tätrosst (d. v. s. tal-trast) talltrast"), så

som af tål tala, i närgränsande trakter af Värmland äfven

talprosst, såsom af prosst; paræpryl paraply, jfr pryl; rænsonér

resonera, kifvas har närmat sig till rænsak ramraka; utarib&l

terribel, farlig har antagit u- för att i likhet med så många

andra uttryck för det obehagliga börja med u- privativum, rsp. o

(se § 92, 1), jfr upl. orubba för rubba; utomännt om intet vill

påminna om utan, utom o. d.: mænzéft&r manschetter, jfr skæft

skaft (?); léll& koqq vållj& liljekonvalje, såsom om det eg. vore lille

kung valje; aqk&pinål entreprenad, jfr pinål pinne (?); sprut rø

(jämte det äldre spjut rø af sv. diall. spjutt fläck, Rietz s. 658)

blossande röd, såsom af språt spruta; brinnber (för äldre *brim

bär, se §. 216) hallon, såsom af brinn brinna; akks aktie, neutr.

ss. akks ax; kæm&råt för kandidat.

Personnamn blifva ofta föremål för folketymologi, t. ex.

Jègder Geijer, jfr jégdér jägare. Hæmm&tag Hamilton, jfr håm

m&r hammare och taqq tång; Strðcellk Strokirk, jfr céllk kälke;

Fèkkfot Fleetwood, jfr flekk fläck och fot fot. (I Östergötland

lär samma namn ombildas till Flyttfot).

Folketymologien, som tvifvelsutan uppenbarar sig i alla

språk, saknar också ingalunda sina representanter uti svenska

*) Är det kanske tvärt om rsp. talltrast, som beror på folketymologi,

och taltrast är det äldre?
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riksspråket och munarterna. Såsom ett bidrag till en ännu sak

nad, men välbehöflig, utredning af denna intressanta företeelse

anföra vi här de hit hänförliga exempel vi antecknat:

Löfkoja jämte levkoja af it leucojo; ekorre af äldre ikurni

(målets ikk&r); åbrodd af abrotonum (i målet ännu åbrpt); avel

tand eller oreltand af jarl (målets jékkzól); förlåt af förlott

(målets föllot, jfr § 62, not 2); sidvördnad, sidovördnad af äldre

siuyrdning, af svåvirðing (Rydq II, 333); handtera af mht, han

tieren, fr. hanter; frukost af äldre frokost, plt. froukost, t. Fräh

stäck; barbacka för barbaka: evinnerlig af "ævinliger, isl. æfinligr;

någon gång ses örngodt för örngått; fenkål af foeniculum; Ving

åker af Viking aker; Västerås af væstra aros; Bohus af Baga

hus; orgelnist för organist; talltrast för taltrast (? jfr förra noten);

Arevalla af Affsæualdær; tungspänne förekommer stundom jämte

tungspene; likaså stundom våffeldagen för vårfrudagen; eriksgata,

i fall detta verkligen är æ-rikis-gata; bålverk af mht, bolwerc

kastmaskin af fht. bolón kasta; fernbock af Pernambuco(-färg);

rotvälska, eg. brutet (it. rotto) välskt språk (Richert, Kulturhi

storiska bilder s. 128, i Svensk tidskrift för 1876). – Från

dialekterna hafva vi antecknat: värml. lindræmännt liniment, jfr

lindra; munnsbet& läckerbit, eg. mumsebit; påtmåner& porträt

tera, jfr portmonnä; provinns fördel, gagn i stället för profit; talprosst

talltrast; profæzon proportion, jfr profession: piligraf telegraf,

jfr pil; aromatisk værrk reumatisk värk (stundom äfven ækroba

tisk værrk); replæzon repetition; mærrkulj merkurium, jfr vrml.

mærrk mask och ållj olja; hiqkiätt orolig, jfr vrml. hiqqk dröja,

försinka (de 6 sista exemplen enl. benäget meddelande af fil.

kand. E. H. Lind); upl. lättsinnsiat licentiat; ög. aegrånåm arom,

doft; dalsl. ilekon ekorre, jfr ila; ozteniq&n Ostindien, jfr orsten?;

ög. Flyttfot Fleetwood; upl. ryggmatisk reumatisk; jtl. brännbär

hallon (Rietz s. 49) för brembär, brimbär (se §. 216); åkerläja

aklej, aquilegia.

Åtskilliga folketymologier anföras hos Rydq. V, 237 ff. För

rsp.: lönskaläge för löska læghi, torndyfvel för tordyfvel, merändels

för merendels, Kongelf för Konghäll, armbåge för alnbogi, armborst

af arcubalista, kyrkoherde för kirkio hærra, gäldstuga för gillestuga,

husbloss af t. Hausblase. Från dialekterna: manuskrift manu

skript, undervisitet universitet, sandskrift sanskrit, talang talgåfva.

Rydqvist, Den historiska språkforskningen, sidd. 11–32, anför

vidare: tätt och ofta för tidt och ofta, hands-öl för hand-sal, eds
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öre för ed-söre, ländstol för länstol, sporrstreck aft. sporenstreichs, all–

sköns för alls-köns, i sönder för i sender, lön-dom (med slutet o)

för löndom.

Af Förstemann (i 23 bandet af Kuhn's Zeitschrift für ver

gleichende sprachforschung s. 381) anföras: likstol för äldre liksto

(Rydq II. 88); Malmö för äldre Malmöghæ, isl. Målmhaugar

(Rydq. II, 277); jordgumma för "jodgumma, isl. jóðmóðir (efter

Ihre); fjäril, dial. fjäderalde, isl. fiðrildi för äldre flfrildi; bau

tasten för brautarsten (?); samt ännu några andra exempel af,

såsom oss synes, tvifvelaktig natur

Leffler, Konsonantljuden s. 2, anför från munarterna: jord–

grafi för geografi, badsäng för bassin, skamdal för skandal, abekatt

för advokat, åkepasch för ekipage.

P. J. Lindal (i Uplands fornminnesförenings tidskrift, band

V, s. 128) meddelar: aktiver för aktsam, baklansera för balansera,

kastrulle för kastrull, inneförmaten för informatorn, dratvärs för

travers (på en jernvägsskena), svampinjon för champignon.

Leffler, V-omlj. s. 78, not 3 skörbjugg för äldre isl. skyr

bjugr; s. 81, sv. dial. lindbär för linnbär lingom.

Leffler, Västml. folkspråk s. 45, uppger dial. prostilla för

postilla; Tamm, Om tyska prefiæ i svenskan, Upsala 1876, s. 16,

bysätta för äldre bisætia, besætia; Rydq II, 127, ondt krut för

unkrut, t. Unkraut. Enligt Andresen, s. 73, är filfras (t. Viel

frass) ombildning af ett fiällfras (jfr Aasen. Ordb. s. 160 Fjeld

fross järf, isl. fress björn). Om syndaflod, hängmatta och mar

katta, där den folketymologiska ombildningen inträdt redan i ty

skan, hvarifrån orden i svenskan inkommit, se Rydq. V, 237 ff.

Bidrag till undersökningen af denna företeelse inom öfrige

nordiska språk lemnas af Förstemann, anf. st. s. 380 f., An

dresen s. 48 och s. 50, K. Knudsen i norska Aftenbladet för

1876, n:o 14, J. Levin Neologerne og de fremmede Ord, Kjøben

havn 1849, s. 16.
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IV. Sandhi-lagar.

§. 227. Vi hafva ofvan sökt gifva en etymologisk redo

görelse för målets ord, sedda hvart för sig. Här vilja vi slut

ligen i största korthet redogöra för de vigtigaste af de lagar,

som beträffande ordens slutljud och uddljud göra sig gällande vid

ordens sammanträffande i ett sammanhängande tal, hvad vi här

med en från sanskritgrammatiken lånad benämning kalla sandhi.

Så vidt vi veta, föreligger ännu alls ingen undersökning af hit

hörande företeelser inom rsp., och vi måste därför uppgifva att

söka åstadkomma en jämförelse med detsamma. Ehuru sålunda

det vigtiga ämnet kunde fordra en mera uttömmande behandling,

måste vi dock här inskränka oss till det allra hufvudsakligaste.

§. 228. Beträffande mera allmänna sandhilagar, som nä

stan med nödvändighet i alla språk göra sig gällande kunna vi

åtnöja oss med att hänvisa till Sievers utredning. Såsom sär

skildt vigtiga få vi blott framhäfva följande:

1. Hvarje konsonant försvinner framför eller efter en an

nan med alldeles samma articulation, således m före m, k före k

o. s. v. (Sievers s. 76, Winteler s. 131 f.).

2. D och t före l få lateral explosion (Sievers s. 101).

3. Hvarje explosiv konsonant får före homorgan nasal na

sal explosion (Sievers s. 101 f., Winteler s. 132).

De mera speciella sandhireglerna kunna vi indela i förän

dring af slutljud, förändring af uddljud samt förändring af både

slutljud och uddljud.

§. 229. Förändring af slut ljud:

Ett ord kan i målet sluta på hvilken vokal som hälst eller

hvilken konsonant som hälst, utom c och h. Alla vokaler blifva

i slutljudet oförändrade i hvad ställning som hälst, men af kon

sonanterna kunna n, r, l och g undergå förändringar i följd af

nästa ords uddljud:

*
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1. n före p, b, f, v öfvergår till m"), t. ex. cemm pav känn

på, kamm bror kan bror, hæmm fekk han fick simm vesst sin

väst; n före k, g blir q, t. ex. miqq kætt min katt, hæqq god

han gol.

2. r före l och z bortfaller, t. ex. fp lit för litet, bro Laz

bror Lars, fa zôqqdèr far sjunger. / i

3. l före 2 bortfaller, t. ex. ha zuss hård skjuts, fu zö

ful sjö.

4. g före n blir q, i fall kort vokal går före g, t. ex.

leqq ner lägg ned, haqq ner högg ned.

§. 220. Förändring af uddljud:

Ett ord kan i målet börja med hvilken vokal som hälst, utom

dé, eller med hvilken konsonant som hälst, utom t, d, n, l och q.

Uddljudande vokaler förblifva alltid oförändrade, men bland kon

sonanterna modifieras t, d, s, n genom föregående slutljud.

1. t efter d, 2, n blir t, t. ex. cåd te körde till, léd tig

lärde tiga, Laz t?gder Lars tiger, kémt tar karlen tager:

t efter t bortfaller, t. ex. cøt e kört till, svavt ag svårt tag.

2. d efter t, z, av blir al, t. ex. let de lärt dig, moz deg

mors deg, kén dog karlen dog;

d efter (l bortfaller, t. ex. cåd it körde dit.

3. s efter t, d, n blir 2, t. ex. svatt zo svart so, led

ztudènnt lärd student, kén zvor karlen svor.

s efter z bortfaller, t. ex. Laz ver Lars svär.

4. N efter t, d, z blir n, t. ex. svavt maokk svårt nog,

svatt mos, svart nos, led némmker lärd nämdeman, Niz mysdér

Nils nyser;

n efter m bortfaller, t. ex. kén eg karlen neg.

§. 231. Förändring af både slut ljud och udd ljud:

Slutljudande r eller l sammansmälter med uddljudande t till

t, med d till d, med s till z samt med n till at, t. ex. sto tes

stor tös, gu trås gul trasa, fa dog far dog, fu da ful dag, de

zðæ dör son, tæ zánnig tala sanning, mo någgdér mor nickar,

ha mat hård nöt, ma nu mal nu.

*) före f och v bildadt labiodentalt, icke bilabialt (jfr schemat s. 7),

detta lätt förklarligt ur fysiologiska grunder.
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§. 232. Dessa regler gälla ej blott beträffande på hvar

andra följande ord, utan äfven, såsom redan af flere exempel i

det föregående framgått, beträffande delarne af sammansatta ord,

såvida ej dessa äro af en synnerligen hög ålder, så att känslan

af, att de äro sammansatta ord, alldeles försvunnit. Jfr §. 106, 3;

104, 1 not.

Däremot verka naturligtvis icke dessa lagar hos tvänne ord,

som i uttalet skiljas genom en paus, t. ex. stan, Pètt§r! stanna

Petter! icke stam Pètt§r (se §. 229, 1).

Tillägg: Språkprof*).

De vå enn gåqq e gamm&l gómm, somm hadd vór jefft, av sav

vatt ho ömmjeft av bå kåraen hett Pèr. av ho va sam ill dömm

denn dèræ. Enn gåqq kaomm de enn slännt stryknæs, av ho fråggd

-&n, hør hænn vå ifrav. ”ao ja e ifrao Riqqrik", sa-n. "Jæsåp", sa

hô, ”e då en tänkkón, somm é ifræ hémm&lrik! Cé” du, hølls sta"

de tè me minn sali Per denn fözzt?" sa ho. "æ jö, de é allt

snåssk*t av småott fon. Hann gor av etrés&t, av de e ill me-n pap

&ll visæ," sa-n. "av tèqqk, hp sänn de vå pmm minn, sali Pèr. Hø

må gott, ve hådd, napr hägnn lévvd! Cé” du, skæ du ta mè de lit

göss öt-4n te hémmelrik omm ja tol bè de omm dë", sa ho. "Ja

dè ska ja fpll jér", sa-n. ”w jå skæ less på denn gråv hèsstén, sa)

du fw ta mè de klèr av måt no lit, av du tar foll mè de tvåo tú

sén dål&r åokksæ, e du brå", sa ho. "Ja, ja fær foll löv av jéllp

er me déttæ æ ta-t mè me bao tè-n”, sa-n. Nao 'da slåenntdén fö’

zinn veg, nåpp hænn tåggd tao rômmpæ pap hpsstdén av knøt öpp i

trèæ. Da kaomm denn &nndér kén hénnæsdés hèmm, av da fråggd

hænn-æ, hør ho hadd jott ’åv hesstdén. Da tæd ho ömm fon, att

enn kèr hadd kämm fræ hémmelrik, ao ho hadd 2ékk ng lit göss

*) I afseende på den stundom oregelbundna accentueringen jfr, hvad vi

§ 107, 10 yttrat. Apostrof utmärker, att en konsonant i följd af sandhi

1agar bortfallit.

A. G. Noreen: Fryksdalsmålets ljudlära. 12
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me-n te sali Pèr, for hænn va sao fåtti. "Kozz tèqqk, hø dömm du

ë", sa góbbæn; "hor & kén?" "Jö", sa ho, "hænn för oppot skôgden;

av sè, hp tråqqt de vå fon te av ta se öppte hémmdél, fp tåggde tao

kåmmpden ha fåsstén i trèæ”. ad ho visst-den. Da fekk di så enn

föggd", 29mm för i zyæ, av da så ho: ”så ska du fav sè; der får

hænn nå". Da jekk góbbén hèmm av tog liv tä0 se, for hænn skull

énntlét étt* dennæ kén av ta tebåkéz kåmmpén av fåniga.



Rättelser och tillägg:

Sid. 5 rad. 11 medifrån står osh läs och

** 2° 39 9 %) ** egt ** ägt

» » » 3 ** , sjelfständiga , själfständiga

, 12 ., 19 ofvanifrån, kliffti , kliffti

, 13 ,, 17 - tillägges efter spektakel: errj ärg

, , ,, 16 medifrån står blés läs blés

** ** ** 15 ** ** bles 31 bles

, 15 , 4 3) , delen , dalen

, 17 ,, 14 %) , snåvdél , snåvvdél

» 26 , 11 ** , djäfvel , djäfvul

, 29 ,, 14 ofvanifrån, betåld *) , betåld”

, 30 , 10 nedifrån , Birjer , Birger

, 31 , 7 ofvanifrån, Båssmel , Båssmæl

» 32 , 29 , otrreflig , otreflig

, 33 , 17 7) , s. 2. , s. 2).

, 34 , 9 - , konseqvent , konsekvent

, , ,, 10 nedifrån , Af- , Af

, 35 , 12 ofvanifrån, konseqvens , konsekvens

, 42 , 1 nedifrån , båossmden , båossmæn

, 53 , 12 ofvanifrån, tempuskarakter , tempuskaraktär

*? 37 93 13 ** 33 såplld 33 saplld

, 55 , 14 nedifrån tillägges efter seæ: och i Värmlands bärgs

lag häæ -

, 56 , 10 , står glétt läs glètt

, 63 , 14 7) , vissetligen , visserligen

, 66 , 3 ofvanifrån , zul , gul

» , » 9 - , bergsman , bärgsman

» , , 20 "? , motsats , motsols

, 67 , 15 33 , 8å2zdén , såéz&n

, , , 12 medifrån , sôzzdén , sôzzdén

, 70 , 13 ** , tréskdél , tréssk&l

, 72 , 13 •• , nämnda , nämda

, 76 , 13 ofvanifrån , fins , finns

, 77 , 4 98 , frisst , fresst

, 80 , 10 %) , évi 37 èvi

, , , 6 medifrån , yggk , yqqk

Sid. 39 har på 4 ställen i följd af brist på typer något större (e”n

än de vanliga feta måst användas. Af samma skäl förekomma å sidd.

24 och 70 feta l af denna större stilsort. – Äfven har någon gång oe

för Ge måst användas.

Smärre förbiseenden torde benäget ursäktas.
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Om Illistfällt i fll Illslillfillblå IIHFlifll flligt BDSlfÖms slätslård,

af

C. Y, Sahlin.

Enligt Boströms statslära äro ministrarne i en monarki

de bland monarkens offentliga funktionärer eller embets- och

tjenstemän, som inom hufvudgrenarne af statsförvaltningen i

allmänhet emottaga hans befallningar omedelbart af honom

sjelf och sedan sörja för att de blifva verkstälda genom de

underordnade. Derigenom, att ministrarne omedelbart emot

taga befallningar af monarken sjelf, äro de hans närmaste

regeringsorganer. Derigenom, att de inom statsförvaltningens

hufvudgrenar sörja för verkställandet af monarkens befallningar

genom de underordnade, verka de såsom chefer för hvar sin

förvaltningsgren. I den konstitutionela monarkien, inom hvil

ken folket genom sin representation utöfvar och bevakar sina

rättigheter, äro ministrarne derjemte de regeringsorganer,

genom hvilka monarken gör framställningar hos folkrepresen

tationen och mottager dennas svar äfvensom de framställnin

ningar, som folkrepresentationen sjelfmant gör hos monarken.

Inom den konstitutionela monarkien träda sålunda ministrarne

i omedelbar beröring icke blott med monarken, utan äfven

med folket. De äro ock ansvarige inför båda. Den närmare

bestämningen af deras embetsåligganden, af deras ansvarighet

för dessas fullgörande och af deras rättigheter måste derför

göras med afseende på monarkens och folkets förhållande till

hvarandra inom den konstitutionela monarkien, hvilket förhål

lande åter har sin grund i monarkens och folkets förhållande

till staten. Det är alltså nödigt att såsom utgångspunkter

för vår framställning af Boströms lära om ministrarne i den

konstitutionela monarkien i största korthet anföra några huf

Sahlin: Om ministrarne. 1
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vudsatser ur hans lära om staten, om den konstitutionela

monarkien samt om monarkens och folkets förhållande till

staten och till hvarandra. Härtill hafva vi, då ministrarne

äro embetsmän, att lägga några bestämningar om embetsmän

nen i allmänhet.

Till utgångspunkt för vår framställning rörande Boströms

lära om staten välja vi det stycke, med hvilket han i sina

grundlinier till filosofiska statsläran afslutar kapitlet om rätt

i staten eller statens rätt. Det heter i detta stycke: ”De

nyare rättslärarne från Grotius till och med Fichte hade ...

orätt, då de antogo, att menniskan i naturtillståndet hade en

vidsträcktare rättssphær än inom staten, och att hon måste till

någon del inskränka eller afsäga sig sin rätt, när hon ingick

i denna. Tvärtom får menniskan nya rättigheter genom

hvartenda samhälle, af hvilket hon blir en medlem, och i syn

nerhet erhåller hon sådana genom staten, hvilken derjemte

förvandlar dem alla till juridiska och gör till sitt första än

damål att bestämma och beskydda dem” *). Det nu anförda

stycket innehåller grunddragen i Boströms uppfattning af

rättsförhållandet i staten. Det första af dessa grunddrag är,

att allt rättsförhållande fattas såsom något förnuftigt eller af

förnuftet bestämdt och fordradt, samt sålunda tillhör det i

egentlig mening personliga hos menniskan. En menniskas

rätt innehåller icke, såsom förhållandet är med hennes sinliga

begär och godtyckliga vilja, en mångfald af momenter (sär

skilda rättigheter), från hvilka hon måste afstå för att kunna

lefva i endrägt och samverkan med andra menniskor, utan

hennes rätt hör till det förnuftiga eller personliga hos henne,

som icke bör inskränkas, utan tvärtom utvecklas och utvid

gas. Rätt är icke godtycke, utan en persons rätt (hvaraf

de särskilda momenterna kallas hans rättigheter, och ett enda

*) Grundlinier till Philosophiska Statsläran. Allmännare delen. 2:a

uppl. Upsala 1862. § 36.

Vid hänvisningar till detta arbete angifva vi för korthetens skuld

hädanefter endast paragrafnummern.
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moment än hans rätt än en hans rättighet) är först och främst

hans fria yttre verksamhet (hans görande och låtande i sin

neverlden), såvida denna är förenlig med en förnuftig (prak

tisk) lag. En rättighet är sålunda i hvarje fall en persons

fria verksamhet, så vida som hon tillåtes af en förnuftig lag

och af honom auktoriseras eller får helgd af rätt. Det an

dra grunddraget i Boströms uppfattning af rättsförhållandet

är, att allt rättsförhållande är ett samhällsförhållande, och

att omvändt allt samhällsförhållande är ett rättsförhållande.

Rätten tillhör icke en menniska lösryckt från sambandet med

andra menniskor och tagen för sig, utan han är ett förhål

lande mellan personer, som stå i förbindelse med hvarandra.

I förbindelsen mellan två eller flera personer ligger att den

enes rättighet motsvaras af den andres pligt, hvilken åtmin

stone måste ålägga den andre att akta den berättigade personens

rätt. De med hvarandra förbundna personerna stå sålunda

under en gemensam lag, som gifver den berättigade personen

tillåtelse till en fri yttre verksamhet i ett visst afseende och

ålägger den förpligtade personen en deremot svarande förbin

delse eller rättspligt. Motsvarighet mellan en persons rätt

0ch en annans pligt är en väsentlig bestämning i allt rätts

förhållande och utgör sjelfva grundbestämningen i allt sam

hällsförhållande. Den för de genom en sådan motsvarighet

af rätt och pligt förbundna personerna gemensamma lagen

står öfver dem och är enligt Boström ett samhälles lag.

Derför kan ock enligt hans åsigt rätt icke finnas bland men

niskorna annat än i samhälle, och likaså är hvarje bestämning,

som gifves åt menniskor af något samhälle, rätt. Samman

fatta vi de båda bestämningar, som från olika synpunkter

tillagts en persons rätt, så befinnes hans rätt vara all hans

fria yttre verksamhet, såvida denna är förenlig med en för

nuftig lag och hos andra motsvaras af förbindelser (rättsplig

ter) (§ 30). Såvida, som menniskan tillhör flera samhällen,

får hon ock genom hvart och ett bland dem nya rättigheter,

alldenstund det att vara medlem i ett samhälle enligt det
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ofvan anförda är detsamma, som att stå i ett af samhällets

lag bestämdt rättsförhållande, hvilket icke för någon samhälls

medlem kan innebära endast förpligtelse, utan åt hvar och en

gifver åtminstone någon tillåtelse. Det tredje grunddraget,

som vi hafva att framhålla, är, att staten gifver sina med

lemmar ett särskildt slag af rättigheter, de juridiska, och

derigenom äfven visar sig vara ett samhälle af annat slag

än de privata samhällena, familjen, kommunen och korporatio

nen, hvilka gifva sina medlemmar moraliska rättigheter. Att

menniskan får rättigheter af ett samhälle kan tydligen icke

innebära, att hon skulle mottaga något, som oberoende af

samhället vore för henne helt och hållet främmande. Deri

ligger endast, att den rätt, som till möjligheten finnes hos

menniskan, i och genom samhällets förverkligande i menniskans

verld blifver för henne en verklig rättighet, som hon genom

sin fria vilja kan utöfva. Så förhåller det sig äfven med

de juridiska rättigheterna. Fastän dessa äro ett annat slags

rättigheter än de moraliska, måste de dock för att kunna blifva

menniskans verkliga rättigheter på något sätt ursprungligen

tillhöra hennes personlighet. Dermed är äfven gifvet, att

menniskans personlighet måste vara på något sätt ursprung

ligen bestämd af staten och sålunda staten på något sätt

vara en bland de bestämningar, som utgöra hennes personlig

hets eller hennes förnufts innehåll. Skilnaden mellan juri

diska och moraliska rättigheter visar sig i den olika vidd,

som tillåtelsen har hos olika rättigheter. I vissa rättigheter

är tillåtelsen endast ett medgifvande, att den handling, som

är pligt, icke kan vara otillåten och derföre både är förenlig

med en förnuftig lag och bör respekteras af andra. I en

sådan rättighet kan icke ligga tillåtelse till något annat än

det, som är den berättigade personens pligt, och derföre sam

manfaller rättighetens sfer med pligtens. Sådant är förhål

landet med alla moraliska rättigheter. De kunna icke hafva

vidsträcktare sfer än den berättigade personens pligter; ty

sedelagen förbjuder allt hvad han icke befaller eller fordrar

#
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såsom pligt. Ingen kan i moralisk mening göra mer än sin

pligt. I andra rättigheter finnes deremot tillåtelse till val

mellan flere olika möjliga handlingar, som ligga inom en viss

sfer. Sådana rättigheter kallas juridiska. Såvida, som den

berättigade personen icke i samma afseende kan både hafva

rätt till val mellan flere handlingar och tillika vara förplig

tad till någon viss bland dessa, måste hans rätt såsom juri

disk rätt hafva vidsträcktare sfer än hans pligt. Häraf följer

äfven att hans juridiska rättssfer i det hela är vidsträcktare

än hans moraliska rättssfer. Om tillvaron af ifrågavarande

två slags rättigheter vitnar hvarje det vanligaste rättsför

hållande. Inom familjen hafva t. ex. föräldrarne rätt och

pligt till kärleksfull omvårdnad om barnen, men det är icke

möjligt att i detta fall uppvisa någon skilnad mellan rätts

sferens och pligtsferens vidd. Man kan nemligen icke säga,

att föräldrarne uppfylla sin pligt mot familjen, om de icke i

hvarje fall egna åt barnen all den kärleksfulla omvårdnad,

som de hafva rätt att egna dem. Underlåta de detta, så är

det icke blott en familjerättighet, som de lemna obegagnad,

utan det är en familjepligt, som de svika. Om deremot en

privat person, som är medlem af en stat, med full rätt eger

t. ex. en jordegendom, så har han i sin egenskap af stats

medlem eller från statens synpunkt en obestridd rätt att

inom lagliga gränser såväl bruka densamma på ett sätt eller ett

annat, som ock att efter sitt godtfinnande afhända sig honom

eller behålla honom. Såvida, som denna handlingsfrihet till

kommer egaren, kan man icke säga, att han vare sig upp

fyller eller sviker sin pligt, om han företager eller underlå

ter den ena eller den andra af de lagligen möjliga handlin

garne. Detta hindrar dock icke, att samma person t. ex. från

sin familjs synpunkt kan vara förpligtad till någon viss hand

ling med afseende på det exempelvis antagna rättsobjektet.

Samma förhållande, som vi i de anförda fallen funnit, kan upp

visas i alla andra likartade fall. Familjens lag gifver sålunda

icke någon rätt till fritt val mellan olika möjliga handlingar



6 Om ministrarne i den konstitutionela monarkien.

åt familjens medlemmar, utan tillåter dem endast det, hvar

till han förpligtar dem. Af staten få deremot de privata

personer, som äro hans medlemmar, hvar sin rättssfer, inom

hvilken de ega att sjelfve afgöra, hvad de finna för godt att

göra eller låta. Att staten gifver en sådan rättssfer betyder

att det fria valet mellan vissa möjliga handlingars företagande

eller underlåtande först i och genom staten skiljes från god

tycket och får formen och helgden af rätt. Hvarje sådant

af statens lag auktoriseradt fritt val mellan olika möjliga

handlingar med afseende på ett rättsobjekt är en juridisk

rättighet. Den rättssfer, som staten genom bestämmandet af

en privat persons juridiska rättigheter tillerkänner denna

person, måste staten ålägga de öfriga statsmedlemmarne att

respektera. Sålunda eger ingen statsmedlem rätt att genom

fysiskt eller psykiskt tvång ingripa i den juridiskt berättigade

personens af staten bestämda rättssfer och söka beröfva ho

nom hans handlingsfrihet inom densamma. Staten fordrar

således, att den, som af honom fått sin rättssfer bestämd och

af honom erkännes och behandlas såsom en aktuel eller myn

dig person, äfven af statens öfriga medlemmar skall såsom

sådan erkännas och behandlas. Af det ofvan anförda visar

sig, att staten genom bestämmandet af en statsborgares rätts

sfer icke omedelbart förklarar någon af de inom den bestämda

sferen liggande handlingar för rätt och derigenom tillägger

honom positiv rätt till denna handling, utan endast negativt

bestämmer hans rätt genom uppställandet af de gränser, inom

hvilka han icke får tvingas, utan har åt sig öfverlemnadt

att göra och låta hvad han för godt finner, och sålunda äfven

är fri från juridiskt ansvar för det val han gör. Derigenom,

att staten på något sätt bestämmer alla sina medlemmars

rättigheter, af hvad slag de vara må, äfvensom genom motsva

righeten mellan hvarje medborgares rätt och alla öfrigas för

pligtelse till denna rätts respekterande införes en allt om

fattande och genomträngande rättsordning, som hvilar på la

gens grund och når sin fulländning i den allmänna aktningen
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för allas rätt. Den rätt, som staten bestämmer, skall äfven

skyddas af staten. Skyddet är riktadt mot all sådan rätts

kränkning, som innebär ett ingrepp i de genom statens lag

bestämda rättssfererna och hotar att i vidsträcktare eller in

skränktare omfattning upphäfva den af staten införda rätts

ordningen. Statens första ändamål är sålunda att gifva sjelf

ständighet åt alla de privata fysiska eller moraliska personer,

som äro hans medlemmar, hvilket vinnes genom bestämman

det och skyddandet af allas rättigheter. Det sista af de ifrå

gavarande grunddragen i Boströms uppfattning af rättsförhål

landet i staten är det, att staten icke blott har att verka för

det nyss angifna ändamålet, utan äfven skall gifva formen af

system eller enhet i mångfald och samstämmighet åt stats

borgarnes privata såväl materiela som andliga verksamhet.

Dessa båda arter af privat verksamhet, genom hvilka den

materiella och andliga kulturen, som omedelbart och närmast

är folkets ändamål, kommer till stånd, böra af staten så ledas,

att ingendera vare sig går öfver eller stannar under sitt rätta

mått. Genom det förut nämnda momentet i statsändamålet,

som bör åsyftas med statens justitieförvaltning, vinnes att alla

i staten åtnjuta sin rätt, genom det sist nämnda momentet,

som bör åsyftas med hans ekonomiska och ecklesiastika för

valtning, vinnes att alla verka rätt. De nu omnämnda mo

menterne utgöra hela föremålet för den inre statsförvaltnin

gen. Allt, som kan hänföras till denna, hänför sig till dessa

den formela eller juridiska rättens momenter (§ 12). Den

yttre statsförvaltningen har afseende på statens rätta förhål

lande till andra stater inom statssystemet och på detta systems

förverkligande.

Endast i förbigående hafva vi att omnämna, att vi här

icke finna skäl att framställa Boströms lära om statens och

de öfriga samhällenas personlighet såsom grunden till den

rättsordning, som i och genom dem förverkligas. Denna läras

framställning skulle föra oss för långt ifrån vårt ämne och

kan icke anses oumbärlig för dess behandling. För vårt när
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varande syfte är det nog att hafva framhållit allt rättsför

hållandes förnuftighet och identitet med samhällsförhållandet,

det juridiska rättsförhållandets artskilnad från det moraliska

och gestaltning till en fullständig och inom sig sluten rätts

ordning samt statsintressets utsträckning utöfver bestämman

det och skyddandet af alla statsborgarnes rättigheter till led

ningen inom vissa gränser af deras privata verksamhet, såväl

den materiela som den andliga. I det nu angifna ligger nem

ligen å ena sidan hvad man kan säga vara sjelfva den allmän

naste grundtanken i hela Boströms rättslära nemligen all rätts

sjelfständighet och samstämmighet och å andra sidan den ju

ridiska rättsordningens artskilnad från den moraliska, af hvil

ken artskilnad det visar sig, att den juridiska rättsordningen

endast i ett särskildt slags samhälle, det publika, som i sin

enklaste form framträder i staten, och under förutsättning af

en särskild styrelse för detta slags samhälle kan komma till

rätt bestånd och full utveckling. Den stat, i hvilken det pu

blika intresset såsom ett särskildt sjelfständigt intresse vår

das af en särskild styrelse med fullt betryggad sjelfständig

het mot det privata intresset, är enligt Boströms åsigt en

verklig stat eller en rättsstat i egentlig mening. Såsom så

dan erkänner Boström ingen annan än monarkien, hvilken, så

vidt det är fråga om statens förverkligande i menniskans tim

liga verld, måste vara konstitutionel för att åt folket och dess

medlemmar kunna gifva den högsta möjliga grad af sjelfstän

dighet och samstämmighet i deras förhållande till staten och

till hvarandra.

Efter denna allmänna erinran om statens begrepp och

ändamål och om rättsstatens egentliga form vända vi oss till

frågan om monarkens förhållande till staten. Monarken är

enligt Boströms statslära statens rätte representant eller måls

man, hvilket betyder, att han sjelfständigt innehar och utöf

var alla statens pligter och rättigheter eller är det högsta

bestämmande organet för allt statens förnuftiga handlande

inom sinneverlden (§ 177). Derföre är all offentlig verk
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samhet i staten att betrakta blott såsom hans verksamhet an

tingen omedelbart eller medelbart. Han styr således staten

allena. För att rättsligen vara monark måste han med per

petuel och offentlig rätt innehafva och utöfva statsmagten i

hela hennes vidd (§ 141). Om han icke har perpetuel, utan

endast till en viss tid begränsad rätt till statsmagtens utöf

ning, eger han icke den oberoende ställning, som han behöf

ver, och kan icke heller gifva den kontinuitet åt statsförvalt

ningen, som för rättsordningens betryggande är nödig. Att

hans rätt är offentlig innebär, att denna grundar sig på för

nuftets fordran, att den juridiska rättsordningen skall förverk

ligas, och icke på något privat intresse. Att hans rätt måste

omfatta statsmagten i hela hennes vidd följer deraf, att rätts

ordningen är ett inom sig slutet helt, hvilket förutsätter en

magt i egentlig mening eller en sådan, som är ett odelbart

helt (jfr § 142). Den konstitutionelt monarkiska författnin

gen medför ingen inskränkning i den rätt, som enligt monar

kens nu angifna förhållande till staten tillkommer honom.

Att monarkien är konstitutionel betyder endast, att gränserna

för monarkiens och folkets rättigheter äro lagligen bestämda.

Inskränkt kallas den konstitutionela monarken icke i den

meningen, att någon skulle med monarken dela statsmagtens

utöfning, utan endast med afseende derpå, att folket sjelft

genom sin representation bevakar och handhafver sina rättig

heter. Hvad som derigenom blifver inskränkt, är blott det pri

vata godtycket hos den person, som är monark (§ 119). Denna

uppfattning af den konstitutionele monarkens rätt är tydligen

densamma, som ligger till grund för den Svenska regerings

formens stadgande: ”Konungen eger att allena styra riket på

det sätt, som denna regeringsform föreskrifver”. Genom detta

sitt förhållande till staten har den konstitutionele monarken

åt sig anvisad en bestämd rättssfer, inom hvilken han såsom

monark eger att verka fritt och oberoende och derigenom gifva

åt det publika intresset den sjelfständighet mot det privata,

som är det första vilkoret för den egentliga rättens och rätts
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statens förverkligande. För att kunna utöfva sin fria verk

samhet inom denna sfer behöfver monarken frihet från privata

intressen, hvilken vinnes derigenom, att folket öfvertager vår

den om hans intressen af denna art, samt nödiga yttre me

del och en viss yttre ställning för sig och sin familj. Dessa

förutsättningar för hans regeringsverksamhet stå dock icke i

något närmare samband med det förhållande, i hvilket hans

ministrar stå till honom, och behöfva derför här blott antyd

ningsvis nämnas.

Om folket är redan i det föregående angifvet, att det

icke har att dela regeringsmaktens utöfning med monarken

eller inskränka hans rätt att utöfva statsmagten i hela hen

nes vidd. Folket är det högsta privata samhället och dermed

äfven öfver hufvud den högsta privata personligheten i staten.

Af denna folkets ställning följer, att det är folket, som ge

nom sin representation bevakar alla privata rättigheter, så

vida som dessa med afseende på de privata intressenas för

hållande till det publika behöfva bevakas. Vidare eger fol

ket att genom sin representation begränsa de prestationer,

som folket har att fullgöra för att bereda möjligheten af sta

tens förverkligande. För utöfningen af dessa sina rättighe

ter, äfvensom med afseende på sin rätt att af staten erhålla

skydd och ledning måste folket hafva rätt att i statsangelä

genheter erhålla upplysningar och redogörelse samt yttra sin

mening och framställa sina petitioner och besvär och få dessa

tagna i behörigt öfvervägande. Slutligen är det ock folket,

som genom sin representation i händelse af behof eger att

utse den person, som det vill hafva till monark, och under

förutsättning af hans samtycke med honom öfverenskomma om

vilkoren för hans erkännande såsom monark. Att dessa rät

tigheters verkliga besittning och utöfning förutsätter en viss

grad af odling och utveckling hos folket, är af sig sjelf klart.

Förhållandet mellan monarken och folket i staten är i

sin största allmänhet gifvet genom bådas förhållande till sta

ten. Först och främst hafva de att erkänna och respektera
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hvarandras rätt. De äro båda personligheter och de högsta

personligheterna inom staten, och, om man fäster sig blott vid

deras personlighet, är ingendera underordnad under den andre.

De äro således hvar för sig sjelfständiga och hafva sålunda

hvar sitt eget förnuftiga ändamål och rätt att hvar inom

sin verkningskrets fritt verka för sitt ändamål utan intrång

från den andra personlighetens sida. Men den enes rätt stri

der icke mot den andres, utan är samstämmig med denna, så

att ingendera genom fullföljandet af sitt förnuftiga ändamål

eller utöfningen af sin rätt kommer i strid med den andre.

Vidare måste de samverka med hvarandra. Den ene behöf

ver den andre. Utan folkets medverkan skulle monarken icke

kunna erhålla de nödiga medlen för statsförvaltningen, ja icke

ens kunna konstituera en stat. Utan monarkens lagstiftande,

skyddande och ledande verksamhet skulle folket icke kunna

vinna den rättsbestämdhet, den rättssäkerhet och den sam

stämmighet i all sin verksamhet, som äro nödvändiga vilkor

för all i sann mening högre kultur. Derför måste folket inom

staten underordna sig under monarken såsom statens styres

man och öfverhufvud. I den konstitutionela monarkien sker

detta underordnande genom och enligt de lagar, som bestämma

monarkens och folkets rättigheter. Dessa lagar böra vara

antagna af båda och icke utan bådas samtycke kunna förän

dras. De kunna sålunda från en synpunkt betraktas såsom

tillkomna genom öfverenskommelse mellan monarken och fol

ket. Från en annan synpunkt visar det sig dock, att deras

giltighet och bindande kraft icke kan förklaras ur blotta öf

verenskommelsen. De måste nemligen erkännas för rätta för

att förnuftigtvis kunna gälla såsom lagar. Rätta kunna de

icke blifva genom godtycklig öfverenskommelse, utan de måste

vara det genom sin förnuftsenlighet. Den öfverenskommelse,

genom hvilken de blifva antagna såsom gällande lagar i en

stat, innebär sålunda ett gemensamt erkännande, att de lagar,

som utgöra öfverenskommelsens föremål, äro rätta, och att det

således är en gemensam pligt att göra dem gällande genom
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deras antagande. Å folkets sida innebär detta antagande, att

det erkänner sig förpligtadt att låta styra sig efter de an

tagna lagarne samt att efter dem handhafva och bevaka sina

rättigheter. Å monarkens sida innebär samma antagande, att

han erkänner sig pligtig att efter dessa lagar styra staten

och låta folket handhafva och bevaka sina rättigheter. I en

lighet med det sålunda gjorda antagandet skall då monarken

fastställa, kungöra och påbjuda de antagna lagarne såsom

statens lagar. Detta är den egentliga lagstiftningen i staten,

hvilken icke kan tillkomma någon annan än monarken såsom

statens öfverhufvud. Den öfverenskommelse, genom hvilken

monarken och folket sluta sig tillsammans i en stat, bör icke

inskränka sig till de lagar, som bestämma författningen och

justitieförvaltningen, utan sträcka sig till de nödiga medlen

för statsförvaltningen i det hela. Äfven i detta afseende for

dras för rättsordningens fasthet och stadga, att det finnes

något i staten, som icke kan rubbas utan både monarkens

och folkets samtycke. Kan icke monarken med säkerhet för

foga öfver de medel, som på förhand kunna inses vara regel

mässigt behöfliga för statsförvaltningen, så är det för honom

icke möjligt att upprätthålla sin sjelfständighet mot folket

icke heller att å statens vägnar ingå något slags förbindelse,

som förutsätter sådana medel och sträcker sig öfver den be

gränsade tid, för hvilken medlen äro beviljade, eller kräfver

en bestämd varaktighet och derför skulle brytas, om folket

vägrade att vidare lemna dertill erforderliga på obestämd tid

beviljade medel. På förfaringssättet vid antagandet af de

lagar, som bestämma monarkens och folkets rättigheter, lem

nar vår egen historia år 1809 ett upplysande exempel. Den

dåvarande riksföreståndaren och rikets ständer underhandlade

med hvarandra om regeringsformen, och sedan de derom blif

vit eniga derigenom, att rikets ständer stadgat densamma, och

riksföreståndaren åtagit sig att enligt densamma regera såsom

konung, bjöd och befallde han i denna sistnämnda egenskap,

att alla hans och hans efterträdares underlydande borde er
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känna, iakttaga, efterlefva och hörsamma den af honom an

tagna och kungjorda regeringsformen. Någon så omfattande

och uttrycklig öfverenskommelse om de medel, som erkännas

såsom nödiga för statsförvaltningens regelmässiga gång kan

väl icke uppvisas, men det har dock länge under i öfrigt myc

ket olika förhållanden inom den Svenska staten tagits för

gifvet, att de statsinkomster, som vore att betrakta såsom

ordinarie, icke utan monarkens och folkets samstämmiga be

slut kunna till någon del eller helt och hållet afhändas sta

ten. Utom det, hvarom en fast öfverenskommelse kan ingås,

finnes naturligtvis en stor mängd af ärenden, i hvilka monar

kens och folkets samverkan är erforderlig, och angående hvilka

mera tillfälliga beslut måste fattas. Äfven i sådana ärenden

måste en öfverenskommelse ega rum. Den ställning, som mo

narken och folket vid en sådan öfverenskommelse intaga, är

i hufvudsaken densamma, som vid öfverenskommelsen om för

fattningen, justitieförvaltningslagarne och de fasta statsmed

len. De flesta ärendenas natur har dock det med sig, att

det mera blifver fråga om hvad som är klokt att göra, än

hvad som är rätt och oeftergiflig pligt. Derför lemnas i så

dana ärenden efter reglen en större frihet att efter särskilda

förhållanden lämpa de åtgärder, som vidtagas. Ett af dessa

särskilda förhållanden är det förhållande af förtroende eller

misstroende, som kan ega rum mellan folkets representation

och monarkens högsta regeringsorganer, eller med andra ord

det förhållandet, att de anse sig kunna eller icke kunna mer

eller mindre fullständigt samverka med hvarandra. Folkre

presentationen eger genom sin frihet att rätta sina åtgärder

efter detta sitt förhållande till regeringen en stor magt att

inverka på regeringens verksamhet, isynnerhet om hon i ut

öfningen af denna sin magt understödes af det allmänna tän

kesättet hos folkets medlemmar och går till väga på ett akt

ningsbjudande sätt. Slutligen kan ock folket i sådana ärenden,

som tillhöra statsförvaltningen och bero endast på monarkens be

slut, inkomma till honom med petitioner och besvär samt fordra,
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att dessa tagas i behörigt öfvervägande. Det förhållande, som

i den konstitutionela monarkien eger rum mellan monarken och

folket såsom en moralisk personlighet, hvilkens rätt innehaf

ves och bevakas af folkets representation, bestämmes sålunda

hufvudsakligen deraf, att monarken och folkrepresentationen

hafva att ställa sig gällande lag till efterrättelse samt re

spektera hvarandras rätt till fri verksamhet hvar och en inom

sitt lagligen bestämda område, att i fråga om lagförändringar

och andra åtgärder göra framställningar den ene hos den andre

och att lagligen förhindra alla sådana åtgärder, som, i fall

de företoges af den ene, skulle strida mot den andres förnuf

tiga ändamål. För att kunna utöfva sin rätt behöfver folk

representationen upplysningar angående statsförvaltningen, och

hon har derför äfven rätt att erhålla sådana af monarkens

organer. Bland de rättigheter, som tillkomma alla statsmed

lemmar och således äfven de fysiska personer, som tillhöra

folket, är det blott en, om hvilken vi behöfva erinra, nemli

den fria yttranderätten, hvilken innefattar äfven skriffrihet

och tryckfrihet. För vår nuvarande uppgift är denna rättig

het af vigt såvida, som hon innebär rättighet att offentligen

yttra sin mening om alla statsangelägenheter.

Embetsmännen i staten äro monarkens regeringsorganer

och hafva att antingen omedelbart eller medelbart emottaga

hans befallningar och bringa dem till verkställighet (§ 69).

De tillsättas alla omedelbart eller medelbart af monarken och

i alla vanliga fall efter ömsesidig öfverenskommelse. I det

hela gäller detsamma om deras entledigande, hvilket dock

kan ske mot embetsmännens vilja genom ransakning och dom

samt, hvad särskildt angår innehafvare af förtroendesyslor, en

dast på grund af monarkens subjektiva vilja eller godtfinnande

(§ 72). Juridiskt ansvarige äro de endast inför monarken,

icke inför folket (§ 74). Lydnad har monarken att fordra af

dem inom lagliga gränser (§ 75). Deras sjelfständighet lig

ger deri, att de genom att åtaga sig embetet sjelfve för sig

stiftat den lag, som gäller i staten eller i vederbörlig ord



Om ministrarne i den konstitutionela monarkien. 15

ning kan blifva gällande, deri, att de åtnjuta lagens skydd

mot godtyckliga befallningar äfvensom mot våld och förolämp

ningar i och för tjensten, samt deri, att de hafva rätt till

underhåll för sig och sina familjer efter skäliga grunder. Så

som monarkens organer äro de underordnade under honom.

Inom staten kunna de icke ställa sig i jemnbredd med folket

eller uppträda med någon egen myndighet mot detsamma.

Detta gäller icke blott om hvar och en för sig, äfven de hög

ste, utan ock om embetsmannaståndet i det hela.

Efter dessa inledande framställningar vända vi oss nu

till redogörelsen för ministrarne i den konstitutionela monar

kien enligt Boströms statslära. Dervid skola vi först taga i

betraktande ministrarnes egentliga embetsåligganden, hvilka

tillkomma dem omedelbart såsom monarkens närmaste organer

och såsom chefer för hvar sin förvaltningsgren, sedermera de

ras åligganden i förhållande till folkrepresentationen och slut

ligen deras ansvarighet såväl inför monarken som inför folket.

Ministrarnes åligganden äro enligt Boströms statslära

(§ 71) följande 1) att framlägga eller föredraga ärendena för

monarken, 2) att gå honom tillhanda med alla möjliga upp

lysningar, 3) att säga sin mening om hvad ändamålsenligast

kan göras, 4) att skriftligen affatta hans beslut och förse dem

med sin kontrasignation, 5) att draga försorg om deras utfär

dande till alla de underordnade och 6) att se till, att de af

dessa blifva verkstälda. Dessa åligganden hafva ministrarne

att fullgöra inom hufvudgrenarne af förvaltningen. Dessa huf

vudgrenar äro 1) inom den inre statsförvaltningen a) justitie

förvaltning för allas rättsliga sjelfständighet eller frihet –

för bestämmandet och skyddandet af allas rättigheter, b) eko

nomiförvaltning för enhet i mångfald och samstämmighet i

statsmedlemmarnes materiela verksamhet, c) ecklesiastikförvalt

ning för samma enhet och samstämmighet i statsmedlemmar

nes andliga verksamhet, d) finans- och kameralförvaltning för

de nödiga statsmedlens vinnande och ändamålsenliga behand

lande, e) befordringsförvaltning för de nödiga statsförvaltnings
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organernas vinnande och ändamålsenliga användande och 2)

inom den yttre förvaltningen a) diplomatisk för fredliga öf

verenskommelser med andra stater, b) militärisk för krigiskt

försvar mot andra stater, och denna kan vara dels landtför

svarsförvaltning, dels sjöförsvarsförvaltning. Med afseende på

befordringsförvaltningen anmärkes, att för henne icke behöf

ves något eget förvaltningsverk (§§ 49–51).

Af de åligganden, som sålunda äro uppstälda, angå de

tre först nämnda förberedande åtgärder, som monarken har att

fordra af sina ministrar för att med säkerhet komma i till

fälle att fatta ett lagenligt och välbetänkt beslut, och som

ministrarne icke få underlåta, emedan den nämnda fordran

icke är en sådan, som monarken efter behag kan påyrka eller

eftergifva, utan hör till dem, utan hvilka den konstitutio

nele monarkens beslut icke hafva karakteren af offentliga

handlingar. De tre sist nämnda åliggandena syfta deremot på

verkställighetsåtgärder. Mellan dessa båda grupper af åtgär

der ligger icke blott monarkens beslut, utan äfven den pröf

ning, som ministrarne hafva att företaga för afgörandet af

den frågan, huruvida de anse sig oförhindrade eller förhin

drade att genom verkställighetsåtgärdernas vidtagande draga

försorg om utförandet af monarkens beslut. Men äfven om

ministrarne skulle förklara sig förhindrade och sålunda vägra

sin medverkan till verkställigheten af något monarkens be

slut, eger dock icke denne att låta verkställa detsamma ge

nom andra regeringsorganer, utan han måste, om han vill

hafva det verkstäldt, tillsätta andra ministrar i stället för dem,

som genom vägrad medverkan nedlagt sitt embete (§ 174).

Innan vi gå till den närmare redogörelsen för betydelsen

af ministrarnes ofvannämnda åligganden, skola vi taga i be

traktande de grunder, som böra bestämma monarken vid deras

tillsättning, och den ställning, som de i allmänhet intaga i

förhållande till honom.

Vid den öfverenskommelse, som efter reglen utgör vil

koret för ministrarnes såväl som andra embetsmäns tillsätt
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ning, är det icke blott fråga om de offentliga lagar, som mi

nistrarne skola följa i sitt embetes utöfning, utan ock om de för

valtningsgrundsatser, som utan att vara i lag faststälda skola

tillämpas. Om dessa grundsatser måste nemligen monarken

och hans ministrar vara ense, för att desse skola kunna för

valta sina embeten efter monarkens vilja och monarken lemna

åt dem den frihet i utförandet af besluten och tillämpningen

af regeringsgrundsatserna, som de högsta embetsmännen måste

hafva (§ 169). På nödvändigheten af öfverensstämmelse i de

grundsatser, som utom de offentliga lagarne skola tillämpas

inom ett visst förvaltningsområde och på dessa särskilda grund

satsers omfattning och vigt beror vissa högre embetens ofvan

antydda egenskap af förtroendesyslor. Monarken behöfver

nemligen kunna hysa förtroende för sådana embetens innehaf

vare icke blott med afseende på deras förmåga och vilja att

följa den offentliga lagens bestämda föreskrifter och under

öfverordnade embetsmäns tillsyn och kontrol samt med led

ning af deras mera speciela befallningar i särskilda fall til

lämpa dessa, utan äfven med afseende på såväl deras förmåga

att fatta, fasthålla och med klokhet och urskilning samt med

skicklighet och kraft tillämpa sådana särskilda förvaltnings

grundsatser, hvilkas tillämpning icke låter binda sig vid ob

jektiva normer, som ock deras goda vilja att göra hvad de

kunna. I denna för förtroendeembetsmännen behöfliga förmåga

ligger tydligen förmågan att rätt uppfatta de omständigheter,

under hvilka en åtgärd vidtages, och att rätt bedöma och be

handla de underlydande embetsmännen. Hvad nu är sagdt

om förtroendeembetsmännen i allmänhet gäller tydligen i högsta

grad om ministrarne. Mångfalden af ärenden, som de skola

handlägga, äfvensom talrikheten af underlydande, öfver hvilka

de skola hafva tillsyn, gör det omöjligt för monarken att i alla

eller ens de flesta detaljer öfvervaka och kontrolera fullstän

digheten i deras kännedom om förhållandena inom deras för

valtningsområden, riktigheten i deras uppfattning af hvarje

ärende, troheten mot de antagna grundsatserna samt klokhe

Sahlin: Om ministrarne. 2
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ten och urskilningen i deras tillämpning. Då nu ministrarne

äro de högste embetsmännen och således icke öfver sig hafva

några andra embetsmän, som kunna inspiciera deras embets

utöfning, så måste monarken företrädesvis för dem kunna hysa

förtroende i ofvan angifna afseenden. Häraf följer icke blott,

såsom med afseende på andra förtroendeembetsmän, att monarken

har rätt att, då han så finner för godt, skilja dem från deras

embeten, utan äfven att de sjelfve i olikhet med alla andra

embetsmän hafva juridisk skyldighet eller embetspligt att, då

de finna något monarkens beslut lagstridigt eller så ända

målsvidrigt och stridande mot de antagna förvaltningsgrund

satserna, att de icke kunna för sin del instämma i detta hans

beslut, vägra sin medverkan till detsammas verkställande.

Denna ministrarnes embetspligt att icke draga försorg om verk

ställigheten af monarkens beslut utan pröfning af deras öfver

ensstämmelse med de offentliga lagarne och de antagna för

valtningsgrundsatserna är ett nödvändigt vilkor för deras sjelf

ständighet mot monarken, hvilken icke af någon annan em

betsmyndighet kan upprätthållas, och utgör tillika ett hufvud

vilkor för den särskilda ansvarighet, som de hafva inför fol

ket. Hon innebär ock ett åliggande att häfda de underly

dande embetsmännens rätt och sjelfständighet genom att icke

göra sig till organ för en verksamhet, genom hvilken dessa

skulle få sig ålagdt att utföra något, som efter ministrarnes

öfvertygelse är väsentligen stridande mot statens ändamål,

sådant detta är angifvet i de offentliga lagarne och fattadt

i de antagna förvaltningsgrundsatserna. Den fordran, som så

lunda ställes på ministrarne, har till förutsättning, att de an

tagas känna de antagna förvaltningsgrundsatserna i hela deras

omfattning. En sådan kännedom kan ock hos dem förutsät

tas, emedan de såsom chefer för hvar sin förvaltningsgren

måste stå i nära och mångsidig beröring och samverkan med

hvarandra. Deremot skulle det vara rent af orimligt, om man

ville såsom embetspligt fordra af en underordnad embetsman,

att han skulle företaga en pröfning af en anbefald åtgärds
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förhållande till de för statens förvaltning antagna grundsat

serna, hvilka han icke kan antagas känna mer än till någon

del. Den underordnade embetsmannen måste således hafva

juridisk rätt att förlita sig på den pröfning, som i nämnda

hänseende bör företagas af förvaltningsgrenarnes chefer. Den

juridiska rättigheten att icke behöfva lyda en speciel befall

ning, som bevisligen strider mot en generel, och den morali

ska pligten att icke göra något, som strider mot samvetet,

jemte den rätt och pligt till pröfning af öfverordnades befall

ningar, som ur dessa synpunkter följer, äro tydligen lika och

gemensamma för alla embetsmän. Ur nu anförda grunder anse

vi oss kunna förklara det särskilda åliggande, som ministrarne

i den konstitutionela monarkien hafva, att icke utan föregå

ende pröfning skrida till verkställandet af monarkens beslut.

Att de för öfrigt icke för obetydliga meningsskiljaktigheters

skuld eller blott derför, att de icke anse den åtgärd, som monar

ken vill påbjuda, såsom den allra lämpligaste, böra sätta i fråga

att vägra sin tjenst till åtgärdens vidtagande, är alldeles sjelf

klart. I sådana fall skulle de svika sin tjenstepligt, om de

icke med foglighet instämde i monarkens beslut och stälde sig

detsamma till efterrättelse. Men i den händelse att monar

ken skulle af bristande insigt eller af godtycke vara frestad

till att fatta något beslut, som vore lagstridigt eller i något

mera väsentligt afseende ändamålsvidrigt, ligger ministrar

nes återhållande magt i de ofvan anmärkta tvenne bestäm

ningarne: den ena, att intet monarkens beslut kan få ka

rakteren af en offentlig handling eller en regeringshandling,

förr än ministrarne uppfylt de åligganden, som böra föregå

fattandet af monarkens beslut; den andra, att ministrarne är0

förpligtade att, då giltiga skäl finnas, vägra att verkställa

beslutet, hvilket icke utan vederbörande ministers åtgärd lag

ligen kan verkställas. Sådan är enligt vår uppfattning B0

ströms åsigt om ministrarnes förhållande till monarken, om de

ras tjenstepligt och om deras rätt och magt att inverka på hans

beslut och hindra förverkligandet af hans godtyckliga vilja.



20 Om ministrarne i den konstitutionela monarkien.

Vi skola vid redogörelsen för ministrarnes ofvan angifna sär

skilda embetsåligganden söka ådagalägga denna allmänna upp

fattnings tillämplighet på de af Boström angifna särskilda be

stämningarne och tillika gifva en antydning om de från Bo

ströms åsigt afvikande läror om ministrarnes förhållande till

monarken, som synas oss vara de mest betydande.

Af ministrarnes ställning såsom chefer för hvar sin för

valtningsgren och monarkens närmaste organer följer omedel

bart att det är ministrarne, som böra framlägga eller före

draga ärendena inför monarken. Såsom chef för en förvalt

ningsgren bör en minister känna de ärenden inom denna för

valtningsgren, som påkalla någon regeringsåtgärd, och såsom

monarkens närmaste organ bör han anmäla dessa ärenden och

göra reda för deras innehåll. Visserligen kan man med en

annan uppfattning af ministrarnes ställning sätta i fråga, om

icke någon annan embetsman skulle kunna föredraga ärendena,

men vi finna icke nödigt att nu inlåta oss på något besva

rande af denna fråga, emedan vi längre fram få tillfälle att

angifva det uppfattningssätt, i hvilket hon har sin anledning.

Att det är den föredragande, som skall från vederbörande

embetsverk inhemta nödiga upplysningar och hålla monarken

dessa tillhanda är af sig sjelf klart, likasom ock, att han bör

göra det så fullständigt, att han, så vidt möjligt är, icke

uraktlåter inhemtandet och tillhandahållandet af någon upp

lysning, som kan inverka på det förevarande ärendets be

handling.

Sedan vederbörande minister föredragit ett ärende och

gjort alla möjliga upplysningar tillgängliga för monarken,

skall han säga sin mening om hvad ändamålsenligast kan gö

ras. Härom skola äfven de öfrige ministrarne säga sin me

ning, enär öfver hufvud taget ingen åtgärd bör af monarken

beslutas, utan att samtlige hans ministrar haft tillfälle att

yttra sin mening derom och, så vidt möjligt är, blifvit eniga

med hvarandra. Angående betydelsen af detta ministrarnes

yttrande förklarar Boström, att det icke är något råd, och att
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ministrarne icke äro monarkens rådgifvare. Att gifva råd är

enligt honom icke någon offentlig eller publik verksamhets

yttring, utan en privat, och det kan således icke höra till

någon embetsmans åligganden att gifva råd vare sig åt m0

narken eller åt någon annan. Härmed sammanhänger, att m0

narken lika väl som hvarje annan menniska har rätt att först

och främst pröfva, huruvida han i någon angelägenhet behöf

ver andras råd eller icke, samt, om han behöfver råd, söka

det hos hvilken han vill. Man har sålunda hvarken rätt att

förklara monarken rådlös, icke heller att ålägga honom att

söka råd hos några uppgifna personer, desse må för öfrigt stå

i hvilket förhållande som helst till honom. Vidare äro mini

strarne monarkens underordnade organer, och det är ur denna

synpunkt nedsättande för monarken med afseende på hans

offentliga ställning i staten att hafva sina underlydande till

påtvungna rådgifvare. Frågan härom rör sålunda två vigtiga

bestämningar. Den ena af dessa är skilnaden mellan de pu

blika funktionerna och de privata. Den andra åter angår

monarkens sjelfständighet och rätt att ensam innehafva och

utöfva statsmagten utan intrång från några andra personers

sida. Vi skola med anledning deraf taga henne i något när

mare öfvervägande. I sin vanligaste bemärkelse betecknar

råd en persons yttrande om hvad som för en annan är klo

kast och bäst eller med ett enda ord ändamålsenligast att

göra i någon den andres angelägenhet. Tydligt är att för

hållandet mellan den, som gifver råd, och den, åt hvilken det

gifves, i detta fall fattas såsom privat eller moraliskt och

icke kan fattas såsom publikt eller juridiskt. Juridiskt kan

det väl åläggas en person att förvalta en annans angelägen

heter, då denne icke sjelf kan förvalta dem, men icke att i

ofvan angifna mening gifva råd åt någon, som sjelf kan be

sluta. Icke heller kan det juridiskt åläggas någon att af

andra begära råd i sina egna angelägenheter, då det är ho

nom medgifvet att sjelf fatta beslut. Den, åt hvilken ett råd

gifvits, har icke blott på grund deraf, att rådet gifvits honom,
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någon skyldighet att taga det i öfvervägande och dervid fästa

något afseende. Jemför man med dessa bestämningar det ytt

rande, som ministrarne hafva att gifva monarken, så kan det

väl, om man rycker det, som ofvan är sagdt angående detta

yttrande, ur sitt sammanhang, synas så, som skulle yttrandet

ingenting annat vara än ett råd angående den i ett visst fall

ändamålsenligaste regeringsåtgärden, hvilket af en person, mi

nistern, gifves åt en annan person, monarken, i en angelä

genhet, som tyckes vara endast monarkens, emedan han en

sam eger att besluta. Ser man åter ministrarnes ifrågava

rande yttrande i sammanhang med deras öfriga embetsålig

ganden, så visar sig det ofvan sagda hafva en annan mening.

Först och främst blifver det då klart, att det förhållande, i

hvilket monarken och ministern stå till hvarandra, då mini

stern afgifver yttrandet, icke är ett privat förhållande, utan

ett publikt. Vidare är det ärende, hvarom yttrandet hand

lar, en statsangelägenhet, hvilken icke blott är monarkens,

utan äfven ministerns angelägenhet, såvida äfven ministern

har att verka för statsändamålet, och detta på grund af sitt

embete, emedan han icke skulle hafva skyldighet att yttra

sig om hvad ändamålsenligast kan göras vid ärendet, i fall

detta icke låge inom kretsen för hans embetsförvaltning. Mi

nistern yttrar sig sålunda icke i en sak, som är för honom

främmande och blott tillhör en annan, utan han yttrar sig i

en sak, som för honom i hans embetes utöfning måste gälla

såsom hans egen. Derför kan det ock juridiskt åläggas ho

nom att afgifva yttrandet, då detsamma såsom rörande ett till

hans förvaltningsområde hörande ärende kan vara ett embets

åliggande för honom. I afseende på sin mening och betydelse

har detta yttrande en mera teoretisk sida och en mera prak

tisk. Den mera teoretiska framträder i utredningen af frå

gan om den ändamålsenligaste åtgärden t. ex. genom jemfö

relse mellan flere olika möjliga åtgärder med afseende på de

ras större eller mindre lämplighet för det ändamål, som man

närmast genom dem skall söka vinna, och på de fördelar och
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olägenheter, som i öfrigt kunna åtfölja den ena eller andra

åtgärden 0ch i den på utredningen grundade förklaringen, att

ministern anser en viss åtgärd ändamålsenligast. Från sin

mera praktiska sida betraktadt innebär ministerns yttrande

ett tillkännagifvande af hans vilja att vidtaga den åtgärd,

som han förklarat sig anse ändamålsenligast. Befogenhet att

för monarken tillkännagifva sin vilja har ministern på den

grunden, att han icke är ett viljelöst verktyg, utan för att

fullgöra sina åligganden behöfver icke blott förstånd och skick

lighet, utan äfven vilja och nit. Med anledning häraf har

slutligen monarken skyldighet att vid ministerns yttrande fä

sta det afseende, som han finner det förtjena. Monarken bör

sålunda taga ministerns yttrande i öfvervägande, då han skall

fatta sitt beslut. Med andra ord vill detta säga, att han bland

de motiver, som tala för den af ministern förordade åtgärden,

skall taga i beräkning icke blott de skäl, som ministern för

sin mening anfört, utan äfven hans tillkännagifna vilja. Häri

ligger, att monarken, äfven om han finner en annan åtgärd

vara mera ändamålsenlig än den af ministern förordade, icke

dermed bör anse sig hafva gifvet och klart, att han bör vid

taga den andra åtgärden. Det återstår nemligen för honom

att mot olägenheten af den i sig sjelf mindre ändamålsenliga

åtgärdens vidtagande väga olägenheten af ett åläggande för

ministern att vidtaga en efter hans mening mindre ändamåls

enlig åtgärd. Den sistnämnda olägenhetens vigt är icke ringa.

Visserligen bör man af ministern kunna fordra god vilja och

nit i verkställandet äfven af en anbefald åtgärd, som är en

annan än den han helst ville verkställa, men ju mer han i

sin verksamhet skall drifvas af blott pligtkänsla och föresats,

och ju mer han nödgas umbära den af sig sjelf kommande

lusten och hogen, desto lättare inträffar en söndring mellan

pligt och böjelse, som icke gerna kan undgå att i någon mon

nedsätta hans mod och kraft i utförandet. Visserligen kan

man ock hos ministern vänta så mycken skicklighet och klok

het, att han kan väl utföra äfven ett sådant beslut, som efter
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hans mening icke är det bästa, men graden af lätthet och

säkerhet i utförandet kan icke i allmänhet anses blifva lika

hög i detta fall, som om han får verkställa ett beslut, som

fullt öfverensstämmer med hans egen mening om det ända

målsenligaste. Slutligen kan man ock af ministern begära

ett så klart och bestämdt medvetande om hans embetsmanna

ansvar, att han icke söker undskylla sig för möjliga brister i

utförandet af det skäl, att han icke förklarat sig anse den

anbefalda åtgärden vara den ändamålsenligaste, eller att han

på förhand angifvit olägenheterna vid denna, men huru sant

det må vara, att han bär ansvar för den åtgärd, som han åta

git sig att verkställa, måste han dock i viss mon känna sig

fri från ansvar för det fall, att verkan blifver i någon mon

svagare eller sämre, än hon genom annan åtgärd kunnat

blifva. Monarken bör alltså noga tillse, om icke nu nämnda

olägenheter äro större än olägenheten af den brist på ända

målsenlighet, som han finner hos den af ministern förordade

åtgärden, och först när han gjort detta, kan han anses hafva

fäst tillbörligt afseende vid ministerns uttalade mening och

vilja. Det förhållande, som i förevarande fall eger rum mel

lan monarken och hans ministrar, kan äfven betraktas ifrån

en i någon mon annan synpunkt. Man kan nemligen be

stämma detta förhållande med afseende på en högre myndig

hets skyldighet att respektera den sjelfständighet, som bör

tillkomma en underordnad myndighet i hennes verksamhet

inom hennes förvaltningsområde. Det är då icke fråga om för

delar och olägenheter, utan om en sida af sjelfva rättsför

hållandet mellan de olika höga myndigheterna. Den allmänna

grundsatsen, som tjenar till ledning vid bestämmandet af de

högres skyldighet i detta afseende, är den, att hvar och en

bör få verka fritt inom sin verksamhetssfer så långt, som

hans frihet är förenlig med det helas rätt och bästa. Af

denna grundsats följer, att den öfverordnade myndigheten bör

höra den underordnades mening om hvad, som bör göras, och

af aktning för den underordnade myndighetens rätt till sjelf
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ständighet låta henne förfara efter det, som synes henne bäst,

så länge icke detta strider emot eller i för låg grad uppfyl

ler de fordringar, som måste göras för det hela, hvars intresse

den högre myndigheten har att vårda. Ett motsatt förfarande

är icke förenligt med den ädelhet och storsinthet, som i all

mänhet bör utmärka högre myndigheter, och som man före

trädesvis söker hos den, som inom staten intager den högsta

myndighetens plats och uppträder såsom hela statens måls

man och öfverhufvud. Äfven ur denna synpunkt visar det

sig sålunda, att monarken bör fordra och ministern gifva sitt

yttrande icke derför, att ministern skall gifva monarken råd,

utan derför, att monarken vid fattandet af sitt beslut skall

vara i tillfälle att visa skyldig aktning för sina närmast un

derordnades rätt till sjelfständighet och icke onödigtvis störa

eller försvåra den verksamhet, som de hafva att inom sitt

förvaltningsområde efter lag utöfva. Det yttrande, som i så

dan afsigt gifves och tages, är ett å embetes vägnar gifvet

utlåtande i allt hufvudsakligt likt det, som i allmänhet en

underordnad myndighet har att gifva och den högre har att

inhemta. Häraf visar sig att i ministrarnes skyldighet att

säga sin mening om hvad som inom statsförvaltningen ända

målsenligast kan göras icke ligger någon förblandning af

publika och privata funktioner, icke heller något för monarken

förnärmande och nedsättande, då nemligen ministrarne å ena

sidan yttra sig å embetes vägnar och å den andra yttra sig på

det sätt, hvarpå i allmänhet lägre och underordnade myndig

heter yttra sig inför högre och öfverordnade. Det visar sig

ock, att detta yttrandes gifvande och mottagande i den syft

ning, som ofvan angifvits, utgör grunden för det förhållande

af sjelfständighet och samstämmighet, som bör ega rum mel

lan monarken och hans ministrar, och hvilket förhållandes

mångsidighet och omfattning utgör ett vilkor för det verk

liga intagandet af den höga samhällsställning, som tillkom

mer monarken såsom statens representant och ministrarne så

som hans närmaste Organer.
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Sedan ministrarne fullgjort sina ofvan nämnda åligganden,

hvilka tjena såsom förberedelser för monarkens beslut, utan

hvilka detta icke kan få karakteren af offentlig handling eller

af regeringsåtgärd, åligger det monarken att fatta och för mi

nistrarne tillkännagifva sitt beslut. Derefter följa de verkstäl

lighetsåtgärder, som åligga ministrarne, såvida de icke förklara

sig förhindrade att draga försorg om verkställandet af monar

kens beslut.

Den första verkställighetsåtgärden består deri, att veder

börande minister skriftligen affattar monarkens beslut och förser

det med sin kontrasignation. Beslutet skall genom ministerns

försorg skriftligen affattas för att sedermera utfärdas till alla

underordnade och således affattas i den form, i hvilken det skall

utfärdas, alltså efter reglen i form af en befallning eller för

ordning. Till innehållet skall den skriftliga affattningen eller

skrifvelsen återgifva monarkens beslut sådant, som detta af mo

narken gifvits ministrarne tillkänna. Att skrifvelsen har detta

innehåll och således öfverensstämmer med regeringsbeslutet, det

skall vederbörande minister intyga med sitt namns underskrift,

hvilket är detsamma, som att han skall förse det skriftligen af

fattade beslutet med sin kontrasignation. Närmast är det inför

monarken, som ministern har att intyga skrifvelsens enlighet

med hans beslut. På grund af detta ministerns intyg, som han

under embetsmannaansvar lemnar, kan monarken underteckna

skrifvelsen utan att sjelf behöfva granska henne. Men derjemte

är ministerns namnteckning ett intyg för de underordnade, att

ministern fullgjort sin skyldighet mot monarken att pröfva och

intyga skrifvelsens enlighet med monarkens regeringsbeslut, utan

hvilken skyldighets fullgörande skrifvelsen icke skulle vara en

offentlig handling, och ministern intygar på detta sätt, att skrif

velsen är en regeringshandling. Slutligen ligger ock i mini

sterns namnteckning medelbart ett intyg derpå, att ett rege

ringsbeslut verkligen blifvit i laga ordning fattadt, enär han

eljest icke skulle kunna intyga, att skrifvelsen riktigt återgifver

ett sådant.
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Sedan skrifvelsen blifvit försedd med ministerns kontrasig

nation och undertecknats af monarken, åligger det vederbörande

minister att draga försorg om hennes utfärdande till alla de

underlydande och att se till, att beslutet af dessa verkställes. I

likhet med den första verkställighetsåtgärden åligga dessa åtgär

der chefen för den förvaltningsgren, till hvilken skrifvelsen genom

sitt innehåll hör. Den sist nämnda åtgärden, tillsynen öfver

beslutens verkställighet, är tydligen den, i och genom hvilken

han såsom chef för en viss hufvudgren af statsförvaltningen

närmast träder i förhållande till sina underordnade och har

att utöfva inflytande på deras verksamhet. I tillsynen öfver

beslutens verkställande ligger icke blott inhemtandet af under

rättelser om hvad som blifvit gjordt, meddelandet af påminnel

ser, om något blifvit försummadt, och tillrättavisningar, om

något blifvit felaktigt utfördt, samt föranstaltandet af åtal, om

något embetsfel i sträng mening blifvit begånget; utan i denna

tillsyn ligger äfven omvårdnaden om de underlydande, som röjer

sig i respekterandet och bevakandet af deras rätt till sjelfstän

dighet, hvars och ens i hans ställning, i upprätthållandet af

deras myndighet och anseende samt i utverkandet af de medel,

som de efter skäliga grunder kunna anses behöfva både för sitt

embetes utöfning och till uppehälle för sig och sina familjer.

Genom ett både liberalt och kraftfullt, både öppet och välberäk

nadt utöfvande af tillsynen öfver regeringsbeslutens verkställande

i hela hennes nu angifna omfattning kan ministern hos sina

underordnade vinna såväl den respekt, som den tillit, utan hvilka

en stark regering icke i längden är möjlig.

Efter att sålunda hafva gjort reda för både de förberedande

åtgärderna och verkställighetsåtgärderna vända vi oss till den

närmare redogörelsen för betydelsen af den tjenstevägran, som

under vissa förutsättningar kan blifva ministerns embetspligt att

göra, och för det förhållande, som genom hans på grund afem

betspligt gjorda tjenstevägran inträder. Den nämnda vägran

plägar man kalla kontrasignationsvägran. Efter orden skulle

detta betyda vägran att intyga, att skrifvelsen, som innehåller



28 Om ministrarne i den konstitutionela monarkien.

monarkens beslut, är en regeringshandling, eller, om man hänför

kontrasignationen till sjelfva beslutet, vägran att intyga, att

detta beslut är en regeringshandling, ett i laga ordning tillkom

met regeringsbeslut. Fasthåller man den uppfattningen af mi

nisterns ställning, att han är en monarkens embetsman och

såsom sådan underordnad under monarken, så kan man dock

icke tillerkänna den ifrågavarande vägran nyssnämnda betydelse.

Att beslutet är ett regeringsbeslut kan icke bestridas, om de

förberedande åtgärderna blifvit i laga ordning vidtagna, och mo

narken fattat och för ministrarne vederbörligen tillkännagifvit

sitt beslut. Att intyga detta förhållande, äfvensom att skrifvel

sen derom, i fall en sådan är affattad, till innehållet öfverens

stämmer med beslutet, är i sjelfva verket endast en formel åt

gärd, hvilken icke för sig tagen är af sådan beskaffenhet, att

man för hennes skuld behöfde ålägga ministern såsom embets

pligt att vägra sin tjenst, huru lagstridigt eller ändamålsvidrigt

beslutet än må vara. Annorlunda visar sig förhållandet, om

man ser skrifvelsens affattande och förseende med kontrasigna

tion i sammanhang med verkställighetsåtgärderna i det hela.

Först och främst har man då att i beslutet märka dess egen

skap af en till vederbörande minister stäld befallning att verk

ställa detsamma. Det är denna befallning, som ministern under

vissa förutsättningar på grund af embetspligt bör vägra att efter

komma. Vägrar han detta, så upphäfves icke derigenom på något

sätt det fattade beslutet, utan det är endast ministern sjelf, som un

dandrager sig att verkställa den i beslutet liggande befallningen och

dermed äfven nedlägger sitt embete. Beslutet kan det oaktadt qvar

stå i oförminskad giltighet och blifva utfördt af en annan minister,

som af monarken sättes i den afgångnes ställe. Endast i det fall,

att monarken icke kan finna någon till minister antaglig man,

som vill åtaga sig beslutets utförande, skulle detta såsom out

förbart förlora all kraft och verkan och derigenom komma att

förfalla. Vidare märkes i afseende på den ifrågavarande vägrans

föremål, att ministern icke kan vägra att förse beslutet med sin
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kontrasignation, men åtaga sig någon annan verkställighets

åtgärd, utan i och med kontrasignationsvägran vägrar han alla

verkställighetsåtgärder och måste på grund deraf nedlägga sitt

embete. Häraf är klart att hvad man kallat kontrasignations

vägran i sjelfva verket icke är något annat än tjenstevägran på

grund af embetspligt. Vill man bibehålla benämningen, så kan

såsom ett slags skäl dertill anföras, att kontrasignationen utgör

det mest framstående momentet i den första verkställighetsåt

gärden nemligen den efter beslutet följande och för utfärdandet

förberedande åtgärden att göra en skrifvelse om beslutet färdig

att framläggas för monarken för erhållandet af hans underskrift,

och att således ministerns tjenstevägran benämnes kontrasigna

tionsvägran efter hufvudmomentet i den första bland de åtgär

der, som han vägrar vidtaga. För ministerns tjenstevägran är

det en väsentlig bestämning, att hon skall vara gjord af em

betspligt. Tydligt är, att hvilken embetsman som helst kan

t. ex. af samvetsbetänkligheter känna sig manad att vägra sin

tjenst i något eller några fall, och han kan dertill hafva full

moralisk rätt, äfven om ingen olaglig befallning blifvit honom

gifven. Men ur juridisk synpunkt är denna hans handling icke

berättigad, än mindre en embetspligt, utan ett embetsfel. Grun

den till denna olikhet hafva vi i det föregående angifvit. Men

då ministern icke begår något embetsfel genom tjenstevägran,

såvida icke denna alldeles saknar skäl eller stöder sig på allt

för svaga skäl, hvilket egentligen betyder allt för stort missför

stånd om betydelsen af det beslut, som gifvit anledning till

vägran, så följer, att ministern icke genom densamma förlorar

någon af de rättigheter, som han skulle hafva fått åtnjuta, i

fall han blifvit entledigad af monarken på grund af dennes

vilja. Enligt Boströms mening böra ministrarne på förhand

hafva sig tillförsäkradt skäligt underhåll, i händelse de utan be

vislig egen felaktighet nödgas att sjelfmant nedlägga sina em

beten eller ock blifva genom hans vilja derifrån entledigade.

”Det är nemligen stridande mot statens ändamål, att några per

soner skola förnedras till blotta verktyg för en annans vilja
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eller träffas af något lidande, derföre att de ej handla emot sin

pligt och öfvertygelse; och män, som hunnit till statens högsta

och vigtigaste värdigheter, böra ej kunna tvingas att antingen

uppträda såsom tiggare inför representationen och tåla, att dess

medlemmar efter godtfinnande afgöra om deras värde, eller ock

af monarken söka och emottaga andra offentliga befattningar, i

hvilka de på en lägre plats måste vara organer för en rege

ring, hvars grundsatser de på en högre förklarat sig ej kunna

gilla” (§ 174). Med anledning deraf, att ministrarne äro an

svarige äfven för den embetsåtgärd, som ligger i tjenstevägran,

böra de angifva skälen till densamma. För att erkännas såsom

giltiga böra dessa skäl icke allenast tillräckligt ådagalägga, att

den handling, mot hvilken de riktas, icke är rätt och ända

målsenlig eller åtminstone från någon rimlig synpunkt kan visa

sig icke vara sådan, utan de böra äfven bevisa, att ministrarne

haft anledning att tillerkänna dem den vigt och betydelse, som

de måste ega för att berättiga till tjenstevägran. Visserligen

heter det (§ 169), att monarken icke må kunna fordra, att mi

nistrarne ”efter hans vilja skola i enskilda fall medgifva några

afvikelser från sina grundsatser eller ändra dessa till öfverens

stämmelse med hans egna, i händelse han sjelf finner sig böra

förändra dem”, samt vidare, att de ”såsom menniskor” äro ”för

pligtade att icke deltaga i någon enda” åtgärd, ”som icke synes dem

vara rätt och ändamålsenlig”, men man bör icke af dessa något

starka uttryck låta förleda sig att förbise deras verkliga me

ning. Man skulle taga mycket miste om Boströms verkliga

tänkesätt, om man trodde honom hafva velat hos ministrarne

tillåta och försvara den ömtålighet eller egensinnighet, som gör

all mera omfattande samverkan menniskor emellan omöjlig. Mi

nistrarne böra såsom embetsmän så vidt, som embetspligt och

samvete tillåta, rätta sig efter monarkens vilja. Det är sant,

att de såsom menniskor icke böra göra något, som de icke anse

rätt och ändamålsenligt. Men hvad först angår det rätta, bör

det noga tillses, att man icke i stället för det i sträng och

egentlig mening rätta sätter något, som endast har sken af rätt
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på grund af fördom eller genom en för mycket abstrakt och

derigenom ensidig uppfattning af det rätta eller i följd af så

dana affektioner, som fördunkla uppfattningen och förvilla om

dömet. Den orätt, mot hvilken en minister såsom embetsman

skall ställa tjenstevägran, måste enligt Boström vara sådan, att

ministern kan gifva objektiva skäl för sin åsigt om densamma.

Men är ett beslut, som monarken vill hafva utfördt, verkligen

orätt, d. v. s. lagstridigt, då finnes ingen annan utväg för mi

nistrarne än att nedlägga sina embeten. Hvad åter ändamåls

enligheten beträffar, är det af vigt att fasthålla det ändamål,

med hvilket åtgärderna skola vara enliga. Hufvudsaken härvid

är att icke i stället för ett högre och mera omfattande ända

mål sätta ett lägre och inskränktare, hvartill den, som förnäm

ligast riktar sin verksamhet åt en gren af statsförvaltningen, i

vissa fall kan blifva frestad genom sin ställning. Det ändamål,

på hvilket statsförvaltningsåtgärderna böra syfta, är bestämdt

genom de förvaltningsgrundsatser, som monarken och ministrarne

gemensamt antagit. Om nu i något fall en minister skulle

lägga hufvudsaklig vigt på ett ändamål, som i förhållande till

det genom de antagna förvaltningsgrundsatserna angifna vore ett

biändamål, och om han derigenom drefves till tjenstevägran, så

kunde han icke med rätta till försvar för sitt handlingssätt åbe

ropa förpligtelsen att icke deltaga i någon regeringsåtgärd, som

icke synes honom ändamålsenlig. Härtill kommer att det i

många fall icke kan alltigenom efter objektiva grunder afgöras,

hvad som är ändamålsenligt, eller i hvilken grad den ena eller

andra ifrågakomna åtgärden är det. I sådana fall måste man

lemna mer eller mindre åt afgörandet efter subjektiva grunder,

efter känsla och takt, och det är då monarken, som på grund

af sin ställning såsom statens representant bör antagas framför

hvar och en annan hafva en ren känsla för statsändamålet och

en säker takt i sättet att gå till väga för att vinna detsamma.

Han är nemligen den ende, som icke genom sin ställning är

bunden vid något särskildt intresse, som kan ingifva honom en

känsla, med hvilken känslan för statsändamålet uppblandas, lika
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som ock den ende, som icke behöfver sätta sig in i den takt,

som verksamheten inom en särskild förvaltningsgren kräfver, och

derigenom blifva utsatt för faran att i någon mon förlora den

takt, som säkert leder verksamheten för hela statsändamålet.

Af det ofvan anförda draga vi den slutsatsen att ministrarne

icke hafva skäl till tjenstevägran, om ej monarkens beslut är

bevisligen lagstridigt eller leder till principiel strid mot de an

tagna förvaltningsgrundsatserna. Något godtycke å monarkens

sida kunna de dock icke anses böra underkasta sig; ty det enda

element, i hvilket en konstitutionelt monarkisk styrelse kan lefva,

är den lagbundna friheten, som åtföljes af aktning för all rätt.

I godtycket vare sig monarkens eller folkets kan hon icke lefva.

Det återstår oss att angifva de ärenden, med afseende på hvilka

ministrarne böra vara förpligtade att under ofvan bestämda för

utsättningar vägra sin tjenst. Dessa ärenden äro i allmänhet

alla sådana, som kunna mera regelmässigt behandlas. Deremot

bör monarken efter ministrarnes hörande ”sjelf utöfva benåd

ningsrätten och sjelf äfven tilldela personliga distinctioner (men

icke tillrättavisningar och bestraffningar), och för dessa sina be

slut har han att ovilkorligt fordra ministrarnes contrasignation,

emedan de äro i eminent mening hans subjectiva regeringshand

lingar, hvilkas offentliga klandrande bör vara belagdt med straff,

och för hvilka ministrarne derföre ej heller behöfva ansvara”

(§ 174). Slutföljden af allt, hvad vi nu anfört, anse vi vara

den, att ministrarnes embetspligt att, när de icke kunna in

stämma i monarkens beslut, vägra sin tjenst och nedlägga sina

embeten, hvilken är oumbärlig för upprätthållandet af deras

sjelfständighet, rätt förstådd icke lägger något hinder i vägen

för en verklig samverkan mellan monarken och hans ministrar,

utan endast förebygger ett falskt förhållande af blott skenbar

samstämmighet.

Innan vi afsluta framställningen af de åligganden, som

omedelbart tillkomma ministrarne såsom monarkens embetsmän,

hafva vi att fästa oss vid den gemensamhet, som eger rum

mellan ministrarne i deras embetsutöfning. Möjligheten af en
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sådan gemensamhet är i allmänhet gifven derigenom, att hvar

och en bland ministrarne vid tillträdet till sin befattning måste

hafva öfverenskommit med monarken om de förvaltningsgrund

satser, som skola följas (§ 169). Mera bestämdt är denna

möjlighet gifven derigenom, att monarken ”ej är berättigad

att efter godtfinnande antaga hvilka som heldst till ministrar,

utan blott dem, med hvilka de öfriga vilja arbeta tillsammans

och dela ansvaret för ärendenas allmänna gång” (§ 172).

Behofvet af gemensamhet i ministrarnes embetsutöfning är

åter gifvet genom oumbärligheten af samstämmighet i rege

ringsverksamheten inom de särskilda förvaltningsgrenarne. I

den sålunda behöfliga gemensamheten ligger, att efter reglen

ingen regeringsåtgärd, för hvilken ministrarne skola ansvara

bör vidtagas, utan att desse blifvit eniga om densamma. Här

med kan dock icke menas, att de alla skola vara fullt öfver

tygade om den ifrågavarande åtgärdens företräde framför hvarje

annan, utan endast, att ingen af dem finner denna vara lag

stridig eller med afseende på ändamålsenligheten vara af

sådan beskaffenhet, att han icke kan instämma i hennes till

styrkande och följaktligen, såvidt på honom beror, måste

sätta sig emot henne. I sådant fall måste antingen den till

tänkta åtgärden åtminstone tillsvidare sättas åsido och möj

ligen göras till föremål för noggrannare utredning, eller ock

den minister, som icke kan instämma i de öfrigas mening

nedlägga sitt embete. Men huru stor vigt än må ligga på

samstämmigheten mellan ministrarne och gemensamheten i

deras embetsutöfning, så böra dock icke ministrarne sluta sig

tillsammans till en kollegial myndighet. En sådan samman

slutning skulle nemligen innebära, att de hade att i rege

ringsärendena till monarken ingifva ett gemensamt utlåtande,

som vore uttrycket för deras genom gemensamt beslut fast

stälda sammanstämmande mening och vilja. Häraf skulle åter

blifva en följd, att det vore ministerkollegiet, som vore mo

narkens högsta eller närmaste organ, och att sålunda de sär
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skilda ministrarne icke intoge denna ställning i förhållande

till honom. Skola ministrarne verkligen vara monarkens när

maste organer, så måste de hvar för sig inför honom yttra

sin mening i alla regeringsärenden, äfven om de öfrigas ytt

rande i de flesta fall endast skulle komma att innehålla ett

instämmande i departementschefens. Om sålunda ministrarne

icke böra bilda en kollegial myndighet, så behöfves icke heller

med afseende på deras förhållande till monarken någon ord

förande eller president i ministèren. Det är monarken sjelf,

som skall gifva enhet och ordning åt ministrarnes förhand

lingar inför honom, och hvarje departementschef är hufvud

man för föredragningen af de ärenden, som höra till hans för

valtningsgren. Deremot kan det för vinnandet af större lätt

het i ärendenas behandling vara lämpligt, att ministrarne för

sig sjelfva sammanträda till förberedande öfverläggning om

regeringsärendena, och att monarken utnämner en ordförande,

som har att leda densamma. Det måste dock strängt fast

hållas, att de yttranden, som afgifvas vid denna ärendenas

förberedande behandling, icke äro officielt bindande, icke heller

medföra något embetsmannaansvar. Det måste stå hvarje mi

nister fritt att, om han dertill finner skäl, oberoende af sitt

vid beredningen afgifna yttrande, inför monarken yttra en

annan mening. Ändamålet med beredningen kan icke vara

något annat än att bereda ministrarne tillfälle att på lättaste

sätt taga kännedom om ärendena och söka komma till öfver

ensstämmelse i sina åsigter om hvad som bör göras. För att

så mycket säkrare vinna nödig samstämmighet i regerings

ärendenas behandling kunna ock biträdande ministrar, som

icke äro chefer för någon förvaltningsgren, tillsättas. Anta

gandet af dessa har dock icke någon grund i sjelfva den upp

gift och den ställning, som ministrarne intaga. Vi hafva icke

kunnat finna, att Boström på något sätt yttrat sig hvarken

om de nyssnämnda biträdande ministrarne ej heller om rege

ringsärendenas beredning genom ministrarnes gemensamma öf

Verläggningar. Frågorna härom höra icke heller till den filo
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Sofiska statsläran. Vi hafva om dem endast anfört hvad som

synes oss vara förenligt med Boströms statslära.

Anledningen till olika åsigter om den ställning, som

monarkens närmaste organer böra intaga i förhållande till

honom, måste sökas antingen i antagandet, att desse äro något

annat än monarkens embetsmän, eller ock i olika uppfattning

af deras embetsåligganden. Något annat än embetsmän an

tagas monarkens närmaste organer vara, om de betraktas

såsom tillhörande eller utgörande det högsta ståndet och på

sådan grund intaga en medlande ställning mellan monarken

och folket och i kraft deraf möjligen göra anspråk på att i

viss mening stå öfver båda. Det var ett sådant betraktelse

sätt och sådana anspråk, som i Sverige nedslogos under

Konung Carl XI:tes regering genom förklaringarne angående

Konungens rätt att ensam besluta, om obehörigheten af ”någon

mediator” samt åtminstone till en viss grad genom förklarin

gen om riksens råds stånd, såvida som det om dem förklara

des, att de icke skulle ”såsom ett särdeles och det femte stån

det kunna considereras, utan allenast såsom ett stånd med

rikets ridderskap och adel". Något annat än monarkens em

betsmän blifva de ock, om de antagas få sin myndighet af

folkrepresentationen och tillsättas eller åtminstone föreslås af

denna och på grund deraf få en särskild magt mot monarken

eller till och med i ärenden af mera allmän och riksvigtig

beskaffenhet gemensamt med monarken fatta beslut efter om

röstning. Sådan var i Sverige riksens råds ställning enligt

1720 års regeringsform. Mot denna uppfattning af den ställ

ning, som bör tillkomma monarkens närmaste organer, ställes

i 1809 års riksdags konstitutionsutskotts memorial angående

regeringsformen följande bestämningar: ”Konungens Stats-Råd

utgör icke en i Hans Styrelse deltagande Corps, tillsatt af

Rikets Ständer”, och ”Stats-Rådet är sammansatt af Embets

män, som Konungen tillkallar”. De båda förut nämnda sätten

att bestämma den ställning, som monarkens närmaste organer

böra intaga, visa sig icke allenast sjelfva vara oförenliga med
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den konstitutionela monarkiens grundsatser, utan de ådaga

lägga äfven i det hela orimligheten af att tänka sig dessa

organer i den konstitutionela monarkien vara något annat än

monarkens högsta embetsmän eller hans ministrar. Emeller

tid kan man med erkännandet, att de äro embetsmän, afsigt

ligt eller oafsigtligt förena upptagandet af något, som icke

rätteligen hör till deras embetsmannaställning, utan är hem

tadt från något af de förut nämnda betraktelsesätten. Den

ena möjligheten är att med de högsta regeringsorganernas

embetsmannaställning förena ett visst eforat öfver monarken

tillika med en lemning af deras kollegiala förhållande till

honom. Detta är hvad 1809 års regeringsform gör genom

de stadganden, som gifvas i § 9 angående statsrådets leda

möters åliggande att göra ”kraftiga föreställningar” mot Ko

nungens beslut, om det uppenbarligen strider mot grundlag

eller allmän lag, samt angående medgifvandet af ansvarsfri

het åt statsrådets ledamöter, om de anföra särskild mening

till protokollet. Detsamma gäller i viss mon om medgifvandet

åt den föredragande att i händelse af kontrasignationsvägran

icke ovilkorligen afgå från sitt embete, utan endast för till

fället nedlägga det och icke återtaga det förr än riksens stän

der hans förfarande pröfvat och gillat. Ännu bestämdare

träffar den gjorda anmärkningen samma stadgande, sedan det

efter riksdagen 1840–1 blifvit Departementschefen ålagdt att

vara föredragande. Betecknande för det inflytande, man ville

tillägga statsrådet i 1809 års regeringsform, är följande ytt

rande i konstitutionsutskottets ofvan åberopade memorial. ”Den

oafbrutna vanan att höra råd, alfvarligen och högtidligt gifna,

skall i en ung monarks sinne dana och i en mogen Konungs

sinne stadga aktning för sanning och rätt. Och skulle ännu

en gång ett oblidt öde uppsätta på Sveriges Thron en egen

mäktig Konung, skall dock den förenade kraften af Hans Råd–

gifvares föreställningar, af Nationens fritt yttrade tänkesätt

och af vissheten om kommande Ständers ovilja tidigt bryta

hans våldsamma lynne. Han skall åtminstone icke, genom
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constitutions-vidriga beslut, blottställa sin makt för en före

dragande Embetsmans vägran af den contrasignation, hvar

förutan hans befallningar icke blifva gällande”. Genom allt

det riktiga, som detta yttrande innehåller, framlyser dock den

tanken, att statsrådet skall söka först afråda, sedan afskräcka

och slutligen genom den föredragande embetsmannen afhålla

monarken från lagstridiga beslut. Den rätt att göra före

ställningar och afgifva reservation, som 1809 års regerings

form tillerkänner statsrådets ledamöter, visar, att desse icke

alltigenom betraktas såsom monarkens underordnade, hvilket

åter gör det förklarligt, att ärendenas föredragning lemnas åt

andra embetsmän. Den andra möjligheten till upptagande af

något, som icke är förenligt med ministrarnes ställning såsom

monarkens embetsmän, ligger deri, att man med erkännande

af monarkens lagliga rätt att både utnämna och entlediga

sina ministrar likväl fordrar af honom, att han skall taga

dem bland majoriteten inom folkrepresentationen och åtmin

stone till en del bland denna majoritets ledare samt entlediga

dem, när de icke längre hafva stödet af en majoritet inom

folkrepresentationen. I uppställandet af en sådan fordran

ligger ett anspråk å folkrepresentationens sida, att monarken

icke blott skall till ministrar utse män, som äro så ”kunnige,

erfarne, redlige och allmänt aktade” samt så enige med mo

narken och folkrepresentationen om förvaltningsgrundsatserna,

att de å ena sidan kunna förvalta chefsembetét inom sin för

valtningsgren och å den andra träda i samverkan både med

monarken och folkrepresentationen, utan ock att monarken

skall finna sig vid att låta folkrepresentationen visserligen

icke föreslå ministrar, men på indirekt sätt anvisa den krets,

inom hvilken han har att utse dem, eller till och med på

tvinga honom vissa tydligt utmärkta majoritetsledare. Detta

är att handhafva en negativ rätt nemligen den, att af m0

narken kunna fordra, att han icke utnämner ministrar, med

hvilka folkrepresentationen icke kan samverka, så, att denna

rätt genom sättet, hvarpå han handhafves, i verkligheten
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blifver en positiv nemligen den, att af monarken kunna fordra,

att han till ministrar utnämner dem, med hvilka folkrepre

sentationen helst vill samverka. Ett sådant förfaringssätt

hvilar på det antagandet, att det i grunden är folkrepresen

tationen, som har rättigheten att tillsätta och dermed äfven

att entlediga ministrar, fastän man funnit det klokt att icke

låta henne direkt och omedelbart utöfva denna rättighet. Med

skyldig aktning för monarkens lagligen bestämda rättigheter

och med ministrarnes ställning såsom monarkens embetsmän

kan detta förfaringssätt icke principielt öfverensstämma, ehuru

väl det genom moderation kan undgå att leda till uppen

bar orätt.

Ministrarnes embetsåligganden i förhållande till folket i

staten, till hvilka vi nu skola öfvergå, följa af monarkens och

folkets inbördes förhållande, af folkrepresentationens egenskap

af folkets rättsinnehafvare och af ministrarnes pligt att verka

såsom monarkens närmaste organer äfven i förhållande till

folket. Sålunda är det ministrarnes pligt att i allmänhet

gifva alla folkets medlemmar nödiga upplysningar om moti

verna för monarkens regeringsåtgärder och derigenom inverka

på det allmänna tänkesättet; att till folkrepresentationen fram

föra de framställningar, som monarken har att göra angående

statsverkets behof och andra ärenden, i hvilka han bör in

hemta folkrepresentationens bifall och medgifvande; att så

noggrant och fullständigt som möjligt bereda alla de propo

sitioner, för hvilka monarken vill påkalla folkrepresentationens

uppmärksamhet; att såväl genom den sålunda uppgjorda pla

nen för folkrepresentationens verksamhet, som genom tillhanda

hållandet af alla möjliga upplysningar icke blott åt folkre

presentationen i det hela, utan äfven åt dess utskott och åt

folkrepresentationens och utskottens medlemmar, och särskildt

genom upplysningars meddelande vid öfverläggningarne inom

folkrepresentationen leda dennas beslut till öfverensstämmelse

med statsändamålet. Uppfyllas dessa åligganden, så blifver

det icke behöfligt för folkrepresentationen att företaga sådana
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arbeten, som egentligen tillhöra regeringen, t. ex. utarbetan

det af hela förordningar eller lagförslag; utan folkrepresen

tationen kan i anseende till sådana inskränka sig till att i

allmänhet angifva sina önskningar och i händelse af behof

begränsa regeringens verksamhet genom sin lagligen bestämda

rätt till absolut veto och till skattebeloppens inskränkande

(§§ 167, 213 och 100). I sammanhang med framställningen

af hvad monarken med afseende på folkrepresentationen eger

att göra genom sina ministrar omnämner Boström (§ 167)

hvad monarken icke bör göra. Han bör ej använda ”tvång

eller corruptioner eller enskilda conferencer med representa

tionens medlemmar eller directa communicationer med dess ut

skott eller andra dylika sidoinverkningar på dess beslut, hvilka

han också bör kunna fullkomligt umbära, när hans ministrar

icke blott hafva sin egen tidning, utan ock ega fri yttrande

rätt i folkförsamlingen (§ 102)”. Häraf visar sig, att det,

som blifvit sagdt om ledningen af folkrepresentationens be

slut, icke åsyftar någon kränkning eller inskränkning af folk

representationens rätt till fri verksamhet inom sitt område

och till aktning för sin fria beslutanderätt icke blott å mo

narkens, utan äfven å hans ministrars sida; ty det, som m0

narken enligt ofvanstående yttrande icke får göra, det få tyd

ligen icke heller hans ministrar.

Det återstår oss att redogöra för ministrarnes ansvarig

het både inför monarken och folket. Ansvarighet innebär

skyldighet dels att söka rättfärdiga sina åtgärder dels att

underkasta sig laga påföljd för fel eller försummelse. Såsom

embetsmän äro ministrarne i likhet med alla andra embets

män ansvarige inför monarken för sådana fel och försummel

ser i embetets utöfning, som innebära afvikelser från lagarne

för deras befattning, och som sålunda äro embetsfel i egent

lig mening. Sin domsrätt öfver dem utöfvar monarken me

delbart genom en domstol, hvilken icke får vara en af de

allmänna civila eller kriminela domstolarne, utan måste vara

en för sådana ansvarighetsmål särskildt konstituerad domstol
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(såsom i Sverige riksrätten) (§ 101). Med afseende på denna

domstol bör märkas, att han bör bestå af ministrarnes veder

likar och vara af dem på förhand känd och erkänd. Den

laga påföljden bör icke vara någon annan än ministrarnes

skiljande från tjensten utan något underhåll. Om med mini

strarnes brott mot författningen äfven brott mot den all

männa lagen varit förenade, så böra ministrarne för dessa

särskildt dömas af de allmänna domstolarne (§ 220). Deras

ansvarighet i det sist nämnda afseendet är medborgerlig eller

till sin art gemensam för alla statens medborgare. I mål,

som angå embetsfel i ofvannämnda egentliga betydelse, har

folket icke någon domsrätt öfver ministrarne, utan endast en ne

gativ rätt till deras juridiska embetsmannaansvarighet (§ 101),

hvilken innebär, att folkrepresentationen eger att besluta åtal

emot dem inför vederbörlig domstol och låta utföra åtalet

genom folkets allmänna rättegångsombud. Sådant åtal bör

dock folkrepresentationen icke besluta, utan att ministrarnes

”öfverträdelse af grundlagen är af en större betydenhet, och

utan att den tillika är så gifven och obestridelig, att straffet

derföre nödvändigt måste träffa dem, om icke domstolen skall

tillåta sig en uppenbar orättvisa” (§ 220). Utom sin juri

diska embetsmannaansvarighet hafva ministrarne äfven en för

dem egendomlig ansvarighet, ”den egentligt så kallade mini

steriella” (§ 101). Denna ansvarighet består i ministrarnes

skyldighet att svara ”på de anmärkningar, som offentligen (i

representationen eller i tidningarne) göras af folkets med

lemmar öfver regeringens åtgärder (med undantag af be

nådningar och belöningar). Också ligger i denna ansvarighet,

liksom i all annan, förbindelsen att vidkännas de lagliga följ

derna, i händelse svaret icke blifver tillfredsställande för den,

som har rätt att bedöma det och att tillämpa följderna”

(§ 101). Den domare, inför hvilken ministrarne hafva den

nu i fråga varande ansvarigheten, är folket. Föremålet för

ansvarigheten är regeringshandlingarne, och i detta fall lika

väl som vid den juridiska embetsmannaansvarigheten endast
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såvida, som de äro företagna eller underlåtna af de svarande

ministrarne sjelfve; ty ingen skall ansvara för andra hand

lingar än sina egna. Men regeringshandlingarne betraktas

icke här från sin juridiska sida d. v. s. icke med afseende

på sin lagenlighet eller lagstridighet, utan med afsende på

sin ändamålsenlighet eller ändamålsvidrighet. Frågan är alltså,

om ministrarne i sin embetsutöfning ådagalagt den insigt och

skicklighet, det nit och den uppmärksamhet och drift, som af

dem fordras, och tillika följt sådana grundsatser, som kunna

godkännas. Derförutan kunna de icke anses hafva förfarit

ändamålsenligt d. v. s. på ett sådant sätt, som nog kraftigt

och säkert leder till statens ändamål. För att kunna vara

skyldige att svara på anmärkningar i tidningarne måste mi

nistrarne hafva en egen tidning till sitt förfogande. För sin

skyldighet att svara på anmärkningar i folkrepresentationen

måste de hafva rätt att öfvervara dennas öfverläggningar och

dervid yttra sig. I sin tidning svara ministrarne inför all

mänheten för att verka på det allmänna tänkesättet. Domen

är då allmänhetens omdöme eller mening, påföljden förtroende

eller misstroende. I folkrepresentationen svara ministrarne på

de anmärkningar eller frågor, som göras af dennas medlem

mar, inför folkrepresentationen, som då bedömer svaren. Äfven

här kan påföljden blifva blott en mera obestämd grad af ökadt

eller minskadt förtroende eller misstroende, men det kan ock

inträffa, att en anmärkning föranleder ett mera formligt för

farande med en bestämdt ådömd påföljd. I sådant fall är det

någon af folkrepresentationens medlemmar, som begär, att en

minister skall kallas att formligen svara inför folkrepresenta

tionen på någon anmärkning. Om folkrepresentationen finner

skäligt att bifalla denna begäran, och på grund deraf kallar

ministern till ansvar, åligger det denne att svara, och svaret

bedömes af folkrepresentationen. Finner denna svaret till

fredsställande, så är ministern fri från ansvar. Finner hon

åter svaret otillfredsställande, så kan hon fälla ministern till

ansvar. Ansvarspåföljden består då i en hemställan hos mo
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narken om ministerns entledigande. Dermed är det ministe

riela ansvarighetsmålet slut. Sedermera har monarken att

upptaga ärendet såsom ett besvärsmål, hvilket han har att

pröfva och att, efter hvad han pröfvar skäligt, afgöra. Hem

ställan om ministrarnes entledigande bör folkrepresentationen

aldrig göra ”utan att klart och tydligt angifva de skäl, af

hvilka den dertill har funnit sig föranledd” dels derför, att

monarken icke bör på grund af en lös opinion entlediga någon

minister, dels ock derför, att hemställan äfven bör åsyfta ”att

indirecte meddela vissa upplysningar åt honom (monarken)

sjelf, och detta skulle ej vinnas, om framställningen vore

omotiverad” (§ 220). Vi hafva i det ofvanstående i korthet

antydt, huru man efter vår uppfattning bör med ledning af

de korta framställningar Boström gifvit antaga honom hafva

tänkt sig de ministeriela ansvarighetsmålens behandling.

Härmed hafva vi kommit till slutet på vår framställning

af Boströms lära om ministrarne i den konstitutionela monar

kien. Efter vårt omdöme gifver denna lära ett talande exem

pel på den noggranhet, med hvilken Boström sökt genomföra

hvad vi ofvan sagt vara grundtanken i hela hans rättslära

nemligen all rätts sjelfständighet och samstämmighet. Detta

röjer sig i de rättsbestämningar, genom hvilka han sökt så

väl fastställa monarkens, folkets och ministrarnes sjelfständig

het, hvars och ens inom hans område, som ock uppvisa, huru

de kunna och böra i sina förhållanden till hvarandra inom

staten utöfva en samstämmig verksamhet för uppnåendet af

både statens och folkets förnuftiga ändamål.
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0m subjektivt 0ch objektivt betraktelsesått i filosofien

af

C. Y. Sahlin.

All filosofisk forskning har till ändamål förklaring af

den gifna verkligheten. Den filosofiska eller vetenskapliga

uppfattningen af den gifna verkligheten förutsätter en mera

omedelbar uppfattning af densamma, och först när den mera

omedelbara uppfattningen blifvit till en viss grad utbildad,

kan den filosofiska forskningen börja sitt arbete med sökandet

efter en vetenskaplig förklaring af hela den gifna verklig

heten. Den vetenskapliga förklaringen sökes för tillfredsstäl

landet af förståndets fordringar. Visserligen kan hon der

jemte både hafva sin anledning i andra menskliga intressen

och tjena såsom medel för andra menskliga ändamål än dem,

som tillhöra blotta förståndet, men hennes närmaste anledning

är dock alltid det för förståndet otillfredsställande i den mera

omedelbara uppfattningen af det gifna, och hennes eget ända

mål är alltid uppfyllelsen af förståndets fordringar. Derför

kan den filosofiska forskningen icke framkallas af andra in

tressen än förståndets, om icke dessa andra intressen sjelfva

behöfva och förutsätta en högre grad af klarhet i uppfattnin

gen eller en fullständigare utredning af vissa förhållanden

för att kunna rätt vårdas. Icke heller kan den filosofiska

forskningen tjena såsom medel för andra ändamål än förstån

dets eget, om hon icke får fritt och fullständigt söka upp

fyllelsen af sina egna fordringar. För att uppfylla dessa

måste den filosofiska forskningen strängt följa förståndets

eller tänkandets lagar. Genom deras efterföljd kommer hon

till en skarp åtskilnad mellan olika betraktelsesätt, som inom

den mera omedelbara och mindre logiskt stränga uppfattnin

Sahlin : Om subjektivt etc. 1
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gen äro mer eller mindre sammanblandade. Hennes verk

samhet blifver derigenom icke blott redande, utan äfven re

nande. Redande verkar hon genom hvarje särskiljande af

det, som icke rätteligen hör tillsamman. Renande är hennes

verksamhet, då hon från det sanna skiljer det falska. En

sådan redande och renande verksamhet har den filosofiska

forskningen utöfvat äfven med afseende på de olika betrak

telsesätt, som vi beteckna med benämningarne det subjektiva

och det objektiva. Hon har icke endast utredt, hvad som till

hör det ena och det andra betraktelsesättet och derigenom

skilt dem från hvarandra, utan äfven sökt afgöra, hvilket

dera betraktelsesättet med afseende på hela den gifna verk

ligheten är det rätta och leder till en sann uppfattning, och

sålunda sökt skilja det falska från det sanna.

I sin största allmänhet fattad bestämmes skilnaden mellan

subjektivt och objektivt betraktelsesätt genom uppfattningen

af det verkliga, som utgör ett helt och har en mångfald af

bestämningar. Fattas det hela såsom till sitt väsende va

rande subjekt, alltså såsom medvetande och fullständigare be

stämdt såsom sjelfmedvetande och person, så måste all mång

fald af bestämningar antagas hafva sin grund i subjektet och

höra till detsamma. Allt, som icke omedelbart framträder

såsom person eller såsom personlig bestämning, måste dock i

sin grund antagas vara en form af sjelfmedvetande. Att för

klara det gifna betyder under denna förutsättning att, om ock

blott i allmänhet, visa det vara en form af sjelfmedvetande

eller ett moment i ett personligt lif. Ett sådant sätt att

betrakta all verklighet är subjektivt i den meningen, att det

betraktar subjektet eller medvetandet såsom det sanna väsen

det och betraktar allt annat såsom hörande till ett subjekt.

Fattas åter det hela såsom till sitt väsende varande objekt,

alltså såsom en mot medvetandet motsatt eller åtminstone

från medvetandet skild natur, så måste hela mångfalden af

gifna bestämningar hänföras till det sålunda fattade objektet.

Äfven det, som omedelbart fattas såsom subjekt och såsom
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bestämning hos ett subjekt, måste i sådant fall antagas hafva

sin grund i objektet. Att förklara det gifna betyder då att

visa det vara en form af objektet eller ett moment i naturens

tillvaro. Ett sådant betraktelsesätt är objektivt, emedan det

betraktar objektet eller naturen såsom det sanna väsendet och

allt annat såsom hörande till ett objekt.

Den olikhet i betraktelsesätt, som nu blifvit antydd, be

tecknar olika riktningar icke blott inom filosofien, utan inom

den menskliga bildningen i det hela. I stort taget säger

man den hedniska bildningen utmärkas af ett objektivt be

traktelsesätt och den kristna af ett subjektivt. All hednisk

religionslära är mer eller mindre naturalistisk. I henne fattas

antingen hela naturen eller något slags naturvarelser såsom

det gudomliga. Ingen hednisk bildningsform har kunnat fullt

frigöra sig från det objektiva betraktelsesätt, som genom den

naturalistiska grundåskådningen är gifvet. Den kristna reli

gionsläran är andlig. Hon fattar Gud såsom subjekt eller

person och tillerkänner hvarken naturen i det hela eller något

slag af naturvarelser ursprunglig verklighet. Endast under

förutsättning af en sådan grundåskådning kan det subjektiva

betraktelsesättet i sin renhet framträda och fullständigt ge

nomföras. Den kristna bildningens historia visar inom alla

bildningsområden en fortgång till renare uppfattning af sub

jektets eller personlighetens betydelse och till fullständigare

genomförande af de följder, som denna uppfattning måste med

föra, och de tillämpningar, som af henne böra göras.

Inom filosofien framträder den till den allmänna mensk

liga bildningen hörande motsättningen mellan subjektivt och

objektivt betraktelsesätt på ett af filosofiens uppgift bestämdt

egendomligt sätt. Det egendomliga ligger, såsom ofvan är

antydt, deri, att filosofien fattar denna motsättning närmast

och omedelbart ur rent vetenskaplig synpunkt eller uteslutande

med afseende på dess betydelse för en verldsförklaring, som

skall tillfredsställa förståndets fordringar. Det första, som

förståndet med afseende på den ifrågavarande motsättningen



4 Om subjektivt och objektivt betraktelsesätt i filosofien.

har att fordra, är ett fastställande af de olika utgångspunk

terna för de motsatta betraktelsesätten eller af det, som i

det ena eller det andra antages såsom gifvet. Vidare må

ste förståndet fordra en redogörelse för de bestämningar eller

den beskaffenhet hos det gifna, som enligt hvartdera betrak

telsesättet göra en förklaring af detsamma behöflig. Derefter

följer såsom det af förståndet fordrade uppfattningen af det,

som skall tjena till förklaringsgrund, såsom något i och ge

nom sig sjelft klart. Slutligen fordras sjelfva förklaringens

fortgång enligt tänkandets lagar. Genom det stränga upp

fyllandet af dessa förståndets fordringar har den filosofiska

forskningen att skilja de båda betraktelsesätten från hvarandra

och att efter uppvisandet af åtskilnaden dem emellan bedöma

hvartdera betraktelsesättet samt med afseende på verlds

förklaringen i det hela antaga det ena och förkasta det andra

och strängt och rent genomföra det antagna betraktelsesättet

utan att deri på något sätt inblanda något af det, som till

hör det förkastade.

Frågan, hvad det är, som antages såsom gifvet, fordrar

i hvarje filosofisk undersökning en noggran utredning. Att

så är kommer deraf, att den filosofiska undersökningen till

sin närmaste förutsättning har ett gifvet föreställningssätt,

vare sig att detta är frukten af föregående filosofiska under

sökningar eller af den allmänna menskliga bildningens ut

veckling. Endast småningom kan det lyckas att frigöra sig

från alla de godtyckliga antaganden, som i ett icke fullt ve

tenskapligt genombildadt föreställningssätt utan afsigt och

pröfning inkommit och blifvit bibehållna. Derföre bör kriti

ken af det gifna föreställningssättet i första rummet rikta

sig på uppsökandet af allt, som tages för gifvet, och pröf

ningen, huruvida allt detta verkligen är gifvet, eller om det

deribland finnes något, som är godtyckligt antaget. Detta

förhållande bör tydligen iakttagas icke blott med afseende på

det, hvars verklighet antages, utan äfven med afseende på

det, hvars verklighet icke erkännes, vare sig att hon efter
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pröfning förnekas eller af brist på nog djup eller tillräckligt

omfattande uppmärksamhet på det gifna förbises.

Enligt sin lagbundna utvecklingsordning fäster menni

skan tidigare sin uppmärksamhet vid det yttre än vid det

inre. Den yttre verlden är ock den, som först af henne

fattas såsom ett ordnadt och sammanhängande helt. Alldeles

utan uppfattning af något inre kan den medvetna menniskan

visserligen icke på någon ståndpunkt vara, men det fordras

en högre grad af styrka i reflexionen för att urskilja och

fasthålla det inre, och derför är det yttre det första föremålet

för en bestämd och varaktig uppfattning. För menniskans

medvetande framträda på en viss utvecklingsgrad de yttre

föremålen eller de kroppsliga tingen såsom gifna, och den

teoretiska verksamhetens uppgift synes då icke vara någon

annan än den att lära känna tingen genom aktgifvande på

dem sjelfva samt på deras egenskaper och inbördes förhållan

den. Det ligger i utvecklingens natur, att menniskan vid

fortgången till en högre utvecklingsgrad till en början är så

upptagen af arbetet med särskilda innehållsmomenters höjande

till den i något moment intagna högre ståndpunkten, att hon

icke synnerligen märker de brister och inskränkningar, med

hvilka hennes lif eller hennes kunskap äfven på den högre

ståndpunkt, till hvilken hon öfvergår, äro behäftade. Men å

andra sidan ligger det ock i utvecklingens natur att icke

kunna stadna på en ståndpunkt, som för det sig utvecklande

väsendet icke är tillfredsställande. Förr eller senare måste

det komma till pröfning och afgörande, huruvida den form,

som det menskliga lifvet får på en viss utvecklingsgrad, är

för menniskan tillfredsställande eller icke. Finnes denna form

otillfredsställande, så är det omöjligt att icke på något sätt

och i något afseende söka en förändring eller en öfvergång

till en annan form. Så förhåller det sig äfven med den form

af kunskap, om hvilken vi nyss talat. När menniskan kommit

till den ståndpunkt, på hvilken hon kan urskilja och i sin

varseblifning fasthålla yttre föremål, har hon till sin närma
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ste uppgift att med tillräcklig skärpa skilja de många yttre

föremålen eller tingen och fatta hvarje ting för sig samt att

i nog stor omfattning göra sig reda för deras ordning och

sammanhang. Genom denna sin verksamhet kommer menni

skan till föreställningen om den yttre verkligheten såsom ut

görande en verld, som är ett ordnadt och sammanhängande

helt af verkliga ting eller ett enda alltomfattande ting, i

hvilket alla särskilda ting ingå såsom delar. Derigenom

vinner menniskan en mer eller mindre bestämd och genom

förd verldsåskådning. Men sedan en verldsåskådning i någon

form är vunnen, kommer pröfningen af densamma. Det måste

undersökas, om det i henne finnes en rätt uppfattning af det

varande och en fullständig sammanfattning af allt varande

till ett enda inom sig slutet helt. Med särskildt afseende på

den yttre eller kroppsliga verlden betyder detta, att det må

ste undersökas, om ett kroppsligt ting är ett sant varande,

och om den yttre eller kroppsliga verlden utgör all verklig

het och är ett inom sig slutet helt. I den mindre logiskt

stränga uppfattningen inskjutes i den verldsåskådning, som

hufvudsakligen är inskränkt till den kroppsliga verlden, en

mångfald af bestämningar, som äro för henne främmande.

Derigenom inrymmes i henne mycket, som till sitt väsende

icke är kroppsligt, och vinnes ett sammanhang, som icke kan

ega rum mellan rent kroppsliga föremål eller yttre ting. Från

den vetenskapliga uppfattningen af den yttre verlden måste

alla sådana bestämningar aflägsnas. Af henne måste den

yttre verlden fattas och bedömas efter hvad hon såsom rent

yttre och kroppslig är. Den första uppgiften måste då blifva

att utreda, hvad det i den yttre verlden verkligen gifna är.

Af denna utredning blifver omdömet om hela den ifråga

varande verldsåskådningen beroende.

Den fråga, som vid utredningen af hvad som verkligen

är gifvet i den yttre verlden först måste framställas, är frå

gan om sjelfva det yttres betydelse. Den första uppfattnin

gen af det yttre sätter detta såsom något af medvetandet
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oberoende och genom sitt oberoende af medvetandet objektivt

verkligt eller ett sjelfständigt objekt. Oberoendet eller sjelf

ständigheten är den bestämning, genom hvilken verklighet

tillkommer det yttre tinget eller objektet. Såsom sjelfständigt

betraktas det yttre, emedan det icke för medvetandet är möj

ligt att godtyckligt förändra sin uppfattning af detsamma.

Medvetandet känner sig sålunda ovilkorligt bestämdt af sitt

objekt och antager denna ovilkorliga bestämdhet hafva sin

grund i objektets sjelfständighet. Såvida, som detta förhål

lande eger rum, måste medvetandet antaga sig i sin kunskap

om objektet hafva på något sätt fattat en sann verklighet.

Utan att fortgå till en sträng analys af den gifna verk

ligheten finner man genom erfarenhetens vittnesbörd, att icke

allt yttre är ett sjelfständigt verkligt. Det är förgängelsen

inom den yttre verkligheten, som påtagligare än något annat

visar, att det inom det yttre finnes något osjelfständigt. In

sigten i osjelfständigheten hos något, som hör till den yttre

verkligheten, tvingar till erkännandet, att det yttre icke blott

derigenom, att det är yttre eller oberoende af medvetandet,

har ett fullständigt oberoende eller är en alltigenom sjelf

ständig verklighet. Men äfven efter detta medgifvande fast

hålles det antagandet, att det finnes något yttre, som är allt

igenom sjelfständigt, och att ett bland vilkoren för dess all

sidiga sjelfständighet är dess oberoende af medvetandet. Det

kunskapsföremål, som är beroende af medvetandet, visar sig

nemligen på den ståndpunkt, som här är i fråga, såsom i sig

sjelft tillfälligt, och af medvetandet kan det icke få någon

nödvändig bestämdhet, emedan detta icke är fattadt såsom

nödvändigt i sig sjelft, utan antages få nödvändighet genom

att bestämmas af ett objekt, som är sjelfständigt och nödvän

digt. Från antagandet af sjelfständig verklighet hos något

af det yttre och af den sanna kunskapens grund i ett sjelf

ständigt yttre föremål, som binder det i sig sjelft tillfälliga

medvetandet, viker icke menniskan, om hon icke drifves der

ifrån af en genomförd undersökning af det yttres begrepp.
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Visserligen är det för all högre uppfattning af det menskliga

lifvet t. ex. ur religiös eller etisk synpunkt nödvändigt att

på något sätt frigöra sig från bundenheten vid det yttre och

antaga något slags sann kunskap vara gifven om något annat

än det, som i sträng mening är ett yttre, nemligen det i

rummet varande kroppsliga; men äfven när menniskans reli

giösa och sedliga medvetande vunnit en jemförelsevis hög

grad af utbildning och renhet, fordras det en noggran och

omfattande undersökning för att göra sig fullt fri från före

ställningen om den sanna kunskapens tillvaro genom med

vetandets bundenhet vid ett föremål, som på något sätt är

ett yttre.

Det första steget till filosofisk uppfattning af den gifna

verkligheten togs genom sökandet efter ett urämne, ur hvilket

allt, som har uppkomst, uppkommer, och till hvilket det vid

sin förgängelse återgår. Huru ofullständig uppfattningen af

den gifna verkligheten än var, och huru godtyckligt antagandet

af det ena eller andra urämnet t. ex. vattnet eller elden än

kan vara, så var dock uppgiften den att gifva en för förstån

det giltig förklaring af hela den gifna verkligheten. I de

första försöken till en sådan förklaring röjer sig det föreställ

ningssättet, att, huru mycket det än må vara i det yttre, som

uppkommer och förgås, så måste det dock finnas något yttre,

som icke har uppkomst och förgängelse. Hvad detta var,

måste man söka utreda genom undersökning af det gifna för

gängliga. Sedan man funnit urämnet, hade man att visa,

huru det uppkommande derur uppkom och dertill återgick.

På denna ståndpunkt var till en början uppmärksamheten så

helt och hållet riktad på det yttre, att någon undersökning

om dettas förhållande till medvetandet och om medvetandet

sjelft icke kom i fråga.

När de Grekiska filosoferna började rikta sin uppmärk

samhet på kunskapen och medvetandet, leddes de af den grund

satsen, att lika kännes blott af lika. Då de antogo kunska

pens föremål vara ett yttre och kroppsligt, måste de enligt
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denna sin grundsats äfven antaga själen vara kroppslig.

Häraf blef en nödvändig följd, att själen, som hade kunskap

om det kroppsliga, och det kroppsliga, som var föremålet för

själens kunskap, voro utom hvarandra, men likväl stod0 i nå

got förhållande till hval andra. Den kroppsliga verkligheten

fattades då icke blott såsom verklig, utan man fäste äfven

uppmärksamheten särskildt dervid, att hon var föremål för

kunskap. Men då själen, som fattade det andra kroppsliga,

var utom detta, men likväl måste från sin synpunkt betrakta

allt, hvarom hon skulle kunna få någon kunskap, kom ock den

synpunkt, från hvilken kunskapens föremål betraktades, att ligga

utanför detta föremål. Den omedelbart gifna kunskapen kunde

väl i sådant fall antagas vara gifven genom föremålets inver

kan på själen, men när det blef fråga om att vinna en dju

pare insigt i föremålens väsende, måste själen antagas kunna

på något sätt utifrån intränga i de genom intryck gifna före

målen och urskilja, hvad som hos dem var det väsentliga.

Man måste i sådant fall drifvas till en skarpare reflexion på

det omedelbart gifna och på dettas brist, som gör en förkla

ring af detsamma behöflig.

Fasthåller man antagandet, att själen eller medvetandet,

som har kunskapen, och kroppen, som är kunskapens föremål,

äro utom hvarandra, men stå i förhållande till hvarandra, så

kan det gifna icke vara något annat än de för föremålet

yttre eller relativa bestämningar, genom hvilka det står i för

hållande till själen. Med strängt fasthållande af själen och

föremålet såsom yttre skulle man kunna beteckna det gifna

såsom föremålets mot själen vända utsida. Bristen hos det

sålunda gifna ligger tydligen deri, att det icke är något

annat än en yttre och relativ bestämdhet, eller en utsida af

Saken, som i och med detsamma fattas. En sådan relativ

bestämdhet är icke begriplig eller förklarlig utan kännedom

om de ting eller väsenden, som stå i förhållande till hvar

andra. Närmast framträder dock här endast behofvet af kän

nedom om det föremål, som står i förhållande till själen, eller
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af den sak, hvilkens mot själen vända utsida är känd. En nog

grannare uppmärksamhet på frågan, hvad det gifna är, leder

tydligen till insigten, att till det gifna icke kan räknas något

slags kunskap om ett föremål, som står i relation till själen,

icke heller om själen sjelf såsom subjekt för relativa bestäm

ningar. Det gifna är nemligen enligt antagandet endast relativa

bestämningar. Dessa förutsätta ting eller väsenden, som stå i

relation till hvarandra, men hvad de refererade för sig tagna

äro, det måste göras till föremål för undersökning. Hvarje

före undersökningen uppstäldt antagande t. ex. att det, som

står i relation till själen, är något yttre, är endast en hypotes,

men icke något i erfarenheten gifvet. På samma sätt är ock

hvarje antagande angående själens väsende på denna ståndpunkt

och under de gifna förutsättningarne ingenting annat än en

hypotes.

Om sålunda det gifna är relativt eller utgör en mångfald

af relativa bestämningar, och om dessa icke kunna förklaras

utan kännedom om något, som står i förhållande till ett annat,

så måste detta något sökas. Vägen, på hvilket det kan sökas

utan öfvergifvande af antagandet, att det bör sökas utom med

vetandet, är en division, genom hvilken man skiljer mellan olika

slag af bestämningar. Anvisningen på denna väg är gifven

genom de förut omnämnda försöken att från det vexlande, som

uppkommer och förgås, skilja det varaktiga eller konstanta. Vid

skilnaden mellan det varaktiga och det vexlande bindes skilna

den mellan enhet och mångfald. All vexling förutsätter en

mångfald, emedan hon innebär en öfvergång från ett till ett

annat. Enheten för sig tagen kan icke vara vexling under

kastad, emedan hon såsom det enda icke har något, hvarur hon

kunde uppkomma, icke heller något, hvartill hon kunde återgå,

och en uppkomst ur intet eller en öfvergång till intet icke är

tänkbar. Man har således att urskilja de bestämningar, som

göra sitt föremål till ett vexlande och mångfaldigt och derige

nom visa sig vara blott relativa, från dem, som innebära enhet

och varaktighet.
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Härvid kan man försöka att i den vexlande mångfalden af

sammansatta ting finna en mångfald af enkla kroppsliga sub

stanser, som hvar för sig äro till sin beskaffenhet oföränderliga

enheter, men träda i olika förhållanden till hvarandra genom

rörelse i rummet. Man antager vid detta försök några bestäm

ningar hos det kroppsliga tillhöra hvarje enkel kroppslig sub

stans eller atom, medan andra tillhöra endast de sammansatta

kropparne, inom hvilka det finnes mångfald och vexling. Ur

de enkla kropparne, som icke inom sig kunna förändras, icke

heller hafva uppkomst och förgängelse, söker man förklara de

sammansatta. Godtyckligheten i hela detta förfarande är uppenbar.

Att det i rummet varande icke kan vara enkelt, utan alltid är

utsträckt och delbart samt sålunda sammansatt, att man icke

genom sammansättning af flere atomer, som hvar för sig icke

upptaga något rum, kan få en kropp, som är utsträckt i rum

met, att det icke finnes någon grund för atomernas samman

stötning och förening, om de ursprungligen äro skilda, är af sig

sjelft klart. Men dermed är det äfven klart, att man icke kan

fasthålla antagandet, att den kroppsliga verkligheten är den ab

soluta verkligheten. Man kan nämligen icke undgå att er

känna riktigheten i den satsen, att det sammansatta förutsätter

det enkla, och följaktligen icke heller förneka, att den kropps

liga verkligheten såsom sammansatt måste förutsätta ett enkelt,

hvilket, då intet enkelt kroppsligt kan tänkas, måste vara

okroppsligt.

Men om sålunda antagandet af den kroppsliga verklig

hetens sjelfständighet visar sig icke kunna fasthållas, och om i

sammanhang dermed kunskapen eller medvetandet icke genom

ett kroppsligt föremål kan antagas få nödvändighet och sanning,

så återstår det dock en möjlighet att försöka fasthålla det sant

varande såsom ett sådant yttre, som icke är kropp. Vid den

indelning af den gifna verklighetens bestämningar, genom hvil

ken man söker komma till en sådan uppfattning af det sant

varande, måste man till det relativa i dessa hänföra all mång

fald. Man kan nemligen icke, då man till utgångspunkt har
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den gifna yttre verkligheten antaga någon annan mångfald än

den, som är bunden vid kroppsligheten eller utgör en mångfald

af kroppar. Med andra ord kan detta så uttryckas, att det

kroppsliga fattas såsom det sammansatta, och att under den

gifna förutsättningen mångfald icke kan tänkas utan samman

sättning, Deremot kan det visa sig så, som om enheten, hvil

ken på ett ofullkomligt sätt framträder i den gifna kroppsliga

verkligheten och utgör den nödvändiga förutsättningen för all

mångfald och för allt sammansatt, skulle för sig tagen vara

okroppslig. Att enheten för sig tagen icke är vexlande, hvilket

deremot allt kroppsligt måste vara, är ofvan anmärkt. Men

detta såsom absolut ett och såsom absolut konstant fattade vara,

hvilket tydligen tillika måste vara all sann verklighet eller det

hela (universum), är dock vunnet genom abstraktion från den

gifna yttre verkligheten. Derföre har det sjelft fortfarande be

tydelsen af ett yttre för medvetandet eller är icke positivt fat

tadt såsom ett inre. Man kan icke på den rena abstraktionens

väg komma längre än till upphäfvandet af de bestämda former,

i hvilka det kroppsliga är till såsom ett yttre. Men öfvergån

gen till uppfattningen af det varande såsom något inre förut

sätter en undersökning af menniskan sjelf såsom medvetande.

I en viss mening kan en sådan undersökning sägas vara utförd

i sammanhang med den undersökning, genom hvilken det sant

varande såsom ett enda och konstant blifvit skildt från det

mångfaldiga och vexlande. Af grundsatsen, att lika kännes

blott af lika, följer att själen, som fattar både det sant varande,

som är ett och konstant, och den ofullkomliga verklighet, som

är mångfaldig och vexlande, måste hafva tvenne kunskapsarter.

Den ena kunskapsarten är tänkandet, som fattar det sant va

rande, den andra sinneskunskapen, som fattar den ofullkomliga

verkligheten. Tänkandet måste vidare sammanfalla med det

sant varande, emedan det i annat fall icke skulle kunna vara

likt det varande, utan att tvenne varande antagas. Men huru

vigtigt det resultat är, till hvilket redogörelsen för kunskapens

arter och för den sanna kunskapens förhållande till det sant
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varande sålunda har fört, innebär dock denna redogörelse icke

en afgjord brytning med det föreställningssätt, enligt hvilket

all verklighet är yttre. Först och främst bör det nemligen

märkas, att frånvaron af all mångfald är vilkoret för det sant

varandes enhet och för tänkandets sammanfallande med detta.

Deraf visar sig, att det endast är på abstraktionens väg, som

man kommit till enheten, icke genom undersökning af en inre

och andlig gifven verklighet. För det andra får det icke för

bises, att all på en gång positiv och reel bestämning af det

sant varande på grund af dess abstrakta uppfattning är omöjlig.

Omöjligheten af en sådan hestämning visar sig såväl då man

skall tänka det sant varande i och för sig, som när man skall

fatta det såsom förklaringsgrund till den gifna verkligheten.

Samma omöjlighet måste äfven röja sig, om man söker ett re

elt bestämdt innehåll i den kunskapsart, genom hvilken det sant

varande skall fattas. I alla dessa fall leder hvarje försök att

reelt bestämma det absoluta till upptagande af sådana bestäm

ningar, som tillhöra det yttre. Resultatet af den indelning både

af verkligheten och af kunskapen, om hvilken vi talat, är såle

des följande. Till den ofullkomliga verkligheten och kunskapen

måste alla konkreta bestämningar hänföras. Till den fullkom

liga verkligheten och kunskapen kommer man genom abstraktion

från alla konkreta bestämningar, och det är då endast formela

bestämningar, som kunna tilläggas det fullkomliga. Men for

mela bestämningar, sådana som enhet och oändlighet m. fl., an

gifva blott fordringar, som måste uppfyllas af den verklighet,

som skall kunna erkännas såsom den sanna, eller den form,

som den sanna verkligheten, om en sådan finnes, måste hafva.

Hvilken den verklighet är, som uppfyller fordringarne eller har

den fordrade formen, är deremot icke genom dem angifvet.

Med afseende härpå kan resultatet af den ifrågavarande under

formen af en indelning genomförda undersökningen om all verk

lighet och kunskap sägas vara å ena sidan all konkret verklig

hets och kunskaps ändlighet, å andra sidan insigten i en sann

verklighets och kunskaps nödvändighet och i dessas nödvändiga
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form af oändlighet, men utan möjlighet att uppvisa en reelt be

stämd verklighet eller kunskap, som har denna form.

Det nu angifna resultatet är detsamma, som det, till hvil

ket man kommer genom en enkel analys af ett tings begrepp.

Hvarje ting framträder för medvetandet såsom ett gifvet yttre

objekt. En närmare undersökning visar, att det har bestämnin

gar, som äro relativa. Man drifves af denna insigt till sökan

det efter tingets väsende, efter det, som sjelft icke är bestäm

ning, utan har alla bestämningarne till sina och ligger till

grund för de relationer, som de relativa bestämningarne utvisa.

Sökandet fortgår till dess man funnit, att alla tingets bestäm

ningar äro relativa, och att man för att fatta tingets väsende

måste om detsamma negera alla dess gifna bestämningar och

såsom form för dess väsende angifvå något, som icke kan vara

ett yttre, men då också blifver ett obekant något eller ett va

rande, hvilket man icke kan tillägga någon på en gång positiv

och reel bestämning.

Från den nu angifna ståndpunkten är det blott ett steg

till den skeptiska läran, att det icke finnes något annat än re

lationer, och att det således hvarken finnes något sjelfständigt

objekt ej heller någon kunskapsart, som med skäl kan betecknas

såsom sann eller objektivt giltig kunskap. Detta steg tages,

då man går fram till det yrkandet, att allt konkret verkligt är

vexlande och tillfälligt och således icke oberoende af med

vetandet och sjelfständigt mot detta, utan är relation till detta,

samt till antagandet, att ett oändligt eller absolut vara är en

orimlighet, då detta skall tänkas icke såsom konkret, utan såsom

abstrakt. I den sålunda gifna slutföljden ligger upplösningen

af det objektiva filosofiska betraktelsesätt, som går ut från an

tagandet af ett yttre kroppsligt objekt såsom oberoende af med

vetandet och derföre sjelfständigt och sedermera genom nege

rande af den ena bestämningen efter den andra stadnar vid det

varandes innehållslöshet och deraf följande overklighet och det

gifna verkligas beroende af medvetandet, emedan det ingenting

annat är än vexlande relationer till medvetandet.
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Men äfven om det betraktelsesätt, som har sitt ursprung

i uppfattningen af det verkliga såsom ett yttre och kroppsligt,

visat sig otillfredsställande, så är icke dermed omöjligheten af

hvarje objektivt betraktelsesätt i filosofien ådagalagd. I två

former kan det utan nämnda antagande framträda. I den ena

af dessa former betraktas det verkliga såsom ett inre objekt

eller såsom ett innehåll i medvetandet. I den andra fattas det

objektiva och det subjektiva såsom på något sätt koordinerade

med hvarandra, såsom olika delar eller olika sidor af det verk

liga, till hvilket de höra, och hvilket sålunda bör betraktas både

från subjektiv och från objektiv synpunkt.

Sin utgångspunkt har den först nämnda formen af objektivt

betraktelsesätt i den insigten, att allt, hvarom menniskan har

kunskap, omedelbart är ett innehåll i hennes medvetande. Sin

utbildning får det genom särskiljandet af olika arter af kunskap

och kunskapsinnehåll och genom uppvisandet deraf, att ett sant

varande kan tänkas såsom innehåll i medvetandet så vida, som

det hos detta finnes en art af kunskap, som är sann. Möjlig

heten af ett sant varande såsom innehåll i en deremot svarande

kunskapsform beror på det förhållandet mellan enhet och mång

fald, att de icke utesluta hvarandra, utan äro från hvarandra

oskiljaktiga. Enheten är icke tänkbar utan mångfald och mång

falden icke utan enhet. Insigten häri och uppfattningen af ett

förnuftigt innehåll i den genom denna insigt gifna systematiska

formen gör det möjligt att fatta något verkligt såsom ett va

rande, som jemte det, att det är ett och konstant, äfven är

konkret bestämdt. Tillika är arten af denna verklighet angif

ven, då hon såsom innehåll i den förnuftiga kunskapen sjelf

måste vara andlig och förnuftig. Man har sålunda gjort reda

för det gifna och genom analys af detta kommit tillbaka till

en verklighet, som till form och innehåll är begriplig och der

igenom synes vara egnad till förklaringsgrund för det gifna,

som genom sin tillfällighet och vexling och yttre bestämdhet

visar sig behöfva förklaring. Det är dock icke heller med detta

objektiva betraktelsesätt möjligt att fortgå till en förklaring af
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det gifna. Grunden dertill ligger i den ursprungliga delningen

af kunskapen och hennes innehåll i tvenne från hvarandra skarpt

skilda arter. Denna skarpa åtskilnad är åter det oundgängliga

vilkoret för fortgången inom den objektiva betraktelsen från det

vexlande tillfälliga och relativa till det konstanta nödvändiga

och absoluta. Men då denna åtskilnad måste i all sin sträng

het fasthållas såsom vilkor för det sant varandes verklighet och

fattlighet, blifver det rentaf omöjligt att förklara den relativa

verkligheten ur den absoluta. Det ligger i sjelfva begreppet af

skilda arter, att den ena arten icke kan förklaras ur den andra.

I och med detsamma fråga uppstår om den ena ponerade ar

tens förklaring ur den andra, är det ock fråga om upphäfvandet

af artskilnadsförhållandet mellan båda. Derför måste den ab

soluta verkligheten för att kunna tjena till förklaringsgrund för

den relativa betraktas icke längre såsom en art af verklighet

jemte den relativa, utan såsom det hela eller såsom all verk

lighet. När man i den objektiva betraktelsen fortgår till denna

oundgängliga följd af de fordringar, som måste ställas på för

klaringsgrunden, drifves man till upphäfvande af den verklighet,

som skulle förklaras. Är den absoluta verkligheten all verklig

het, så är under förutsättning af sträng artskilnad mellan det

absoluta och relativa den relativa verkligheten ingen verklighet,

hvilket är detsamma som att det icke finnes någon relativ verk

lighet. Att undgå denna slutföljd är icke möjligt utan att

rätta det fel, som ligger i den ursprungliga uppfattningen af

den gifna relativa verkligheten och af motsatsen mellan denna

och den absoluta. Felet ligger deri, att man tillerkänt äfven

den sinliga och ofullkomliga kunskapens innehåll betydelsen af

en, om ock relativ, likväl objektiv realitet eller åtminstone icke

nog tydligt fattat detta innehåll såsom egande omedelbar verk

lighet och betydelse endast för det subjekt, hos hvilket det ut

gör en ofullkomlig uppfattning af det sant varande. Om denna

subjektivitet hos den ofullkomliga kunskapens innehåll i någon

mon förbises, ställer sig den relativa verkligheten vid sidan af

den absoluta, såsom en verklighetsart, som hvarken kan för
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klaras eller förnekas. Om deremot den gifna relativa verklig

heten afgjordt fattas såsom en i och för det ofullkomligt för

nimmande medvetandet gifven ofullkomlig form af det sant va

rande, kan denna ofullkomliga verklighet tydligen icke i egent

lig mening sättas såsom en art af verklighet vid sidan af och

i motsats mot den absoluta verkligheten. Den motsats, som

vid utredningen af den gifna verkligheten visar sig mellan vä

sentligt och oväsentligt, nödvändigt och tillfälligt, absolut och

relativt, visar sig då icke såsom en absolut artskilnad, utan så

som en inom det ofullkomligt förnimmande subjektet fallande

och derför endast relativ motsats. Derigenom är det hinder

undanröjdt, som vid hvarje objektiv betraktelse af verkligheten

lägger sig i vägen för förklaringen af det relativa ur det, som

antagits såsom absolut. Men med detsamma är öfvergången

gjord från det objektiva betraktelsesättet till det subjektiva eller

till det betraktelsesätt, som i sjelfva sin utgångspunkt eller vid

sjelfva uppfattningen af det omedelbart gifna betraktar detta

såsom en i och för det förnimmande subjektet gifven form af

verklighet eller såsom det sätt, på hvilket det verkliga är

till i och för det förnimmande subjektet eller förnimmes af

detta. Huru denna form af verklighet förhåller sig till den

absoluta verkligheten, likasom huru det menskliga subjektets

uppfattningssätt förhåller sig till det absoluta subjektets upp

fattning, måste göras till föremål för särskild undersökning.

Innan vi fortgå till angifvandet af det subjektiva betrak

telsesättets hufvudmomenter, hafva vi att taga i betraktande

den betraktelse af verkligheten, som dels är objektiv, dels sub

jektiv, eller betraktar en del eller en sida af verkligheten från

objektiv synpunkt och en annan del eller sida från subjektiv

synpunkt. Till ett sådant betraktelsesätt kommer man derige

nom, att man i vissa momenter fortgått till det subjektiva be

traktelsesättet, men i andra står qvar vid det objektiva. Sådant

är t. ex. förhållandet, om man ställer själen såsom en tänkande

substans och kroppen såsom en utsträckt substans såsom med

hvarandra koordinerade arter af substans, eller om man fattar

Sahlin: Om subjektivt etc. 2
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tänkande och utsträckning såsom oändliga attributer hos en

och samma oändliga substans, eller om man betecknar det

absoluta såsom enhet af subjekt och objekt, såsom subjekt

objekt. Med afseende på hvarje sådant betraktelsesätt hafva

vi tvenne anmärkningar att göra. Den ena är, att det är i

sin grund dualistiskt. Det betraktar nemligen verkligheten

icke från en synpunkt, utan från tvenne och antager på ett

eller annat sätt tvenne ursprungligen skilda arter eller for

mer af verklighet, hvilka icke genom någon sammanbindning

eller förening kunna bringas till enhet och samstämmighet

med hvarandra. Den andra anmärkningen är, att det subjek

tiva betraktelsesättet aldrig inom sitt område kan framträda

med full renhet. Om man t. ex. antager, att det jemte den

tänkande substansen finnes en utsträckt substans, så visar

detta, att man icke i något fall fullkomligt frigjort substans

begreppet från sådana bestämningar, som tillhöra det yttre.

I annat fall skulle man icke kunna antaga något slags sub

stans vara en yttre eller utsträckt verklighet. Vidare måste,

då all verklighet skall tänkas såsom ett enda inom sig slutet

helt, de skilda subjektiva och objektiva delarne eller sidorna

tänkas i något förhållande till hvarandra eller i någon för

bindelse med hvarandra. Men för att kunna sättas i förhål

lande till det objektiva och yttre eller träda i någon förbin

delse med det objektiva och yttre måste det subjektiva och

inre sjelft hafva någon yttre sida eller några objektiva be

stämningar eller sjelft i något afseende vara ett objektivt och

yttre. Af dessa anmärkningar draga vi den slutsatsen, att

det ifrågavarande betraktelsesättet icke kan konseqvent genom

föras, icke heller leda till en sammanhängande förklaring af

den gifna verkligheten.

För vinnandet af en sammanhängande verldsförklaring

finner man sig sålunda hänvisad till den subjektiva betrak

telsen af verkligheten. Vi hafva i det föregående angifvit,

hvad det gifna enligt det subjektiva betraktelsesättet är, nem

ligen den i och för det förnimmande subjektet gifna formen
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af verklighet, eller det sätt, på hvilket det verkliga är till

i och för det förnimmande subjektet eller förnimmes af detta.

Undersöker man noggrannare, hvad det gifna enligt detta be

traktelsesätt är, så finner man först och främst, att det icke

omedelbart kan antagas vara något annat än subjektet sjelft

såsom förnimmande och dess förnimmelser. Det förnimmande

subjektet är gifvet såsom ett medvetande, som skiljer sig från

sina bestämningar och tillika skiljer dessa från hvarandra.

Förnimmelserna äro gifna såsom bestämningar hos medvetan

det. Såsom sådana tillhöra de subjektet och utgöra dess inne

håll. De äro således ett inre eller inom medvetandet eller

subjektet varande, icke något för detsamma yttre eller utom

detsamma varande. Detta gäller icke blott om ett visst slag

af förnimmelser, utan om alla, hvilka olikheter än i öfrigt

må ega rum dem emellan. Då vidare subjektet eller medve

tandet måste ingå i alla sina förnimmelser eller bestämnin

gar, blifva de, när de göras till föremål för subjektets betrak

telse, icke betraktade från en synpunkt, som ligger utanför

dem, utan synpunkten för den subjektets betraktelse, hvilkens

föremål de gifna förnimmelserna eller bestämningarne äro,

ligger inom dem sjelfva. Detta vill med andra ord säga, att

medvetandet eller subjektet i och med detsamma, som det be

traktar dem från sin egen synpunkt, äfven betraktar dem från

synpunkten af deras eget inre. Såvida, som de äro subjektets

förnimmelser, måste hvar och en af dem vara subjektet på

ett visst sätt bestämdt, eller vara en form af subjektets med

vetande. Det inre i denna bestämdhet eller form måste vara

subjektet eller medvetandet sjelft, hvaraf förnimmelsen eller

bestämningen är en form. Det inre i en form är nemligen

det, som i denna form är till på ett visst bestämdt sätt. Om

subjektet säges genom sin på bestämningarne eller förnimmel

serna riktade betraktelse söka intränga i dessas inre, så sö

ker det sålunda med detsamma intränga i sitt eget inre eller

komma till sjelfkännedom. Men då ingenting annat än med

vetandet och dess förnimmelser kan vara gifvet, utgöra dessa
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tillsammans allt gifvet, och det gifna framträder derföre så

som ett helt, i hvilket allt verkligt på något sätt måste

ingå. Med andra ord vill detta säga, att subjektet i och

genom sig sjelft och sina bestämningar eller förnimmel

ser är gifvet såsom ett individuum eller såsom fullstän

digt bestämdt och icke utifrån kan mottaga något tillägg

till sitt innehåll, icke heller sjelft kan frambringa eller skapa

något sådant. Den mångfald af bestämningar, som urskiljes

hos subjektet, kan icke vara gifven genom subjektets relation

till något annat eller utgöra dess relationer till något annat,

utan hon utgör dess eget ursprungliga innehåll, eller den ur

sprungliga konkretion, utan hvilken det icke kan vara ett

individuum. Att subjektet är gifvet såsom ett i och genom

sina förnimmelser individuelt bestämdt medvetande, och att

intet annat än detta kan vara gifvet, är sålunda det första

resultat, till hvilket den noggrannare undersökningen af det

gifna enligt det subjektiva betraktelsesättet leder.

Fortgå vi derefter till frågan om den brist hos detta

gifna, som gör en förklaring af detsamma behöflig, så kan

denna brist i allmänhet sägas bestå i ofullkomligheten hos

den form, i hvilken det gifna är till för menniskan eller för

nimmes af henne. Att förklara det gifna betyder sålunda att

bringa det till en fullkomligare form eller att fortgå till en

klarare uppfattning af detsamma. Vilkoret för den högre

klarhetens vinnande är uppmärksamhetens riktning på en del

af det i medvetandet gifna innehållet, hvilket utgöres af dess för

nimmelser. När genom uppmärksamhetens skarpare riktning

på en förnimmelse eller bestämning, denna blifvit bragt till

fullkomligare form eller högre klarhet, är det icke ett nytt

innehåll eller en ny art af verklighet, som i henne blifvit

fattad, utan den i medvetandet ursprungligen gifna verklig

heten, som i något af sina momenter blifvit fullkomligare och

riktigare fattad. Äfven om menniskan i förklaringen af den

gifna verkligheten kan fortgå till en fullkomlig uppfattning

af några momenter i den gifna verkligheten och sålunda fatta
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något verkligt sådant, som det i sin sanning är, kommer hon

dock icke heller genom en sådan uppfattning till kunskap om

någon annan verklighet än den, som i hennes medvetande

ursprungligen är gifven. Denna ursprungligen gifna verk

lighet är det hela, utöfver hvilket ingenting kan gifvas.

I annat fall vore icke subjektet ursprungligen individuelt

bestämdt.

Men om det med all stränghet måste fasthållas, att men

niskan icke genom det gifnas förklaring kan komma till kun

skap om någon annan verklighet än den gifna, så visar sig

likväl inom denna verklighet en motsats mellan olika former.

Till en början kunna väl dessa former fattas såsom skilda

blott med afseende på graden af fullkomlighet eller af med

vetenhet, men det är icke möjligt att till en sådan grad

skilnad hänföra all motsättning, som menniskan finner i sin

verld. Först och främst kan det anmärkas, att all gradskil

nad eller motsats mellan ett till formen högre och lägre är

otänkbar, om det icke finnes en motsats mellan det, som är

till en viss grad verkligt eller fullkomligt, och det, som till

en viss grad inskränker dess verklighet eller fullkomlighet.

Denna inskränkning måste nemligen hafva sin grund i något,

och det, hvari hon har sin grund, måste vara motsatt mot

det, som deraf inskränkes. Derför kan man säga, att i hvarje

grad eller ofullkomlig form af verklighet finnas tvenne mot

satta verklighetsarter, eller att hvarje sådan form är en en

het af motsatser, af motsatta bestämningar eller verklighets

momenter. Blott det måste man noga fasthålla, att de olika

verklighetsarterna icke äro arter af det i och för sig verk

liga, utan af den i och hos ett ändligt och ofullkomligt sub

jekt gifna verkligheten, hvilken utgör den sanna verkligheten,

sådan hon är till i och för det ändliga och ofullkomliga

subjektet. En sådan verklighet, som icke är i och för sig,

utan i och för ett annat, är fenomen eller företeelse, icke vä

sende i egentlig bemärkelse. Det är sålunda inom fenome

nets eller företeelsens verld, icke inom väsendet eller den i
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Och för sig varande verklighetens verld, som olika former af

verklighet framträda såsom motsatta och hvarje form af verk

lighet såsom en enhet af motsatser. Men den verklighet,

som inom sig har motsatser, är icke förklarlig och begriplig

genom sig sjelf, utan hon behöfver få sin förklaring ur en

verklighet, som är inom sig fullt samstämmig. Det är så

lunda hela det såsom individuum fattade subjektet med dess

fenomenverld, som behöfver förklaras. Dess förklaring kan

icke gifvas ur något, som är en grad af verklighet eller en

sådan verklighetsform, som är enhet af motsatser, icke heller

ur något, som i egenskap af led i motsatsen tillhör en sådan

verklighetsform. Alla grader af verklighet och alla motsats

leder höra till fenomenet och det är allt fenomen, som behöf

Ver förklaras ur det, som icke är fenomen, utan väsende i

egentlig bemärkelse. -

Ser man något närmare på motsatsen inom fenomenets

verld, så visar det sig, att den skilnad, som eger rum mellan

högre och lägre grader af verklighet, tillika framträder såsom

en motsats mellan ett inre och ett yttre. Motsatsen dem

emellan röjer sig deri, att de komma i strid med hvarandra.

Striden mellan det inre och det yttre framträder i all verk

samhet. I all verksamhet finnes det en verkande kraft, som

är det inre. För all verksamhet förutsättes ett material, som

är det yttre. Kraften tenderar att verka på materialet för

att beherska det. Materialet gör motstånd, hvilket visar, att

det, ehuru i ett visst förhållande tänkt såsom material för

en krafts verksamhet, har inom sig en kraft. I likhet med

hvarje kraft har denna en tendens till sjelfbehållelse och till

bibehållande af det material, som hon beherskar, vid den form,

som hon gifvit det. Derför framträder hon såsom en mot

ståndskraft mot den kraft, som vill taga herraväldet öfver

henne och hennes material för att ombilda det till en form,

som upphäfver den af henne gifna. I striden om herraväldet

framträda de båda krafterna såsom hvarandra motverkande

magter, och all magt är något verkligt. Den strid, som finnes
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i all verksamhet, visar sålunda tillvaron af motsatta verklig

hetsarter, hvilka i sin största allmänhet fattade betecknas

såsom det inre och det yttre. Det yttres omotsvarighet mot

det inre, det inres sträfvande att ombilda det yttre till en

för det inre lämplig form, det yttres motsträfvighet, som rö

jer sig i motstånd mot det inre såsom ett sjelfförsvar, som

kan stegras till försök att undertrycka det inre, återfinnas

i alla former af menniskans faktiskt gifna timliga lif.

Betraktelsen af all den strid, som föregår inom menniskan,

och af alla de stridiga krafter, som hos henne kämpa mot hvar

andra, har gifvit anledning att fatta och framställa henne såsom

ett stridsfält, om hvilket mot hvarandra fiendtliga magter kämpa,

och som intages och behålles af den segrande magten. Men

niskan är dock sjelf en magt, 0ch hon kan icke vara neutral

vid den strid, som föregår inom henne och i hennes verld.

Hon känner sig sjelf, sitt eget jag såsom ett inre, som till sitt

yttre har allt, som för henne är omedelbart gifvet, och har att

ombilda det yttre från omotsvarighet till motsvarighet mot det

inre. Fattas derför hennes omedelbart gifna verklighet såsom

hennes fenomenverld, så måste denna alltigenom vara på något

sätt bestämd af henne eller vara en yttring af hennes kraft.

Huru stridiga än de många särskilda krafterna inom henne må

vara, så äro de dock icke absolut motsatta mot hvarandra utan

hafva i henne sin enhet och sitt subjekt, i hvilket de på något

sätt äro sammanhållna till ett helt. När menniskan fattar allt

gifvet, äfven det, som starkast ställer sig emot henne såsom ett

yttre, från den synpunkten, att det hör till hennes verld och är

hennes yttre eller en yttring af hennes kraft, betraktar hon det

inifrån. I allmänhet är det att betrakta något inifrån detsamma,

som att betrakta det från Synpunkten af den kraft, hvaraf det

är yttring. Funnes det något för menniskan gifvet, som icke

vore yttring af menniskans kraft, utan af en kraft, som låge

utom henne, så skulle menniskan för att inifrån kunna betrakta

detta gifna behöfva försätta sig på en ståndpunkt, som låge utom

henne och inom det gifna bakom dettas mot menniskan vända
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utsida. Sådan är uppgiften för det omedelbara objektiva betrak

telsesättet. Enligt detta måste, såsom vi förut visat, menniskan

vid sitt bemödande att fatta tingens väsende gå utom sig sjelf

och söka genomtränga tingens utsida för att komma in i de

ras inre och från denna för menniskan yttre synpunkt be

trakta dem. Då detta är omöjligt, och då menniskan måste se

allt från sin synpunkt, blifver denna en för de gifna tingen

eller föremålen yttre synpunkt, och dessa kunna då af menni

skan endast utifrån betraktas. Är deremot allt gifvet menni

skans fenomenverld och i följd deraf hennes yttre eller en yttring

af hennes kraft, så är den ståndpunkt, på hvilken det gifna

kan inifrån betraktas, menniskans egen. Äfven under denna

förutsättning kan man på grund af den motsättning, som inom

menniskan eger rum mellan lägre och högre verklighetsformer,

hvilka träda i motsats mot hvarandra såsom ett relativt yttre

och ett relativt inre, skilja mellan den betraktelse af det gifna,

som göres utifrån, och den, som göres inifrån. Den förra stad

nar mer eller mindre vid uppfattningen af det gifna såsom nå

got mot menniskan sjelf motsatt och för henne främmande.

Den senare fortgår till uppfattningen af allt gifvet såsom en

form af menskligt lif och sjelfmedvetande eller såsom en men

niskans bestämning eller förnimmelse. Huruvida det, som för

nimmes af menniskan, blott är hennes förnimmelse, eller om det

är något i och för sig sjelft, det måste göras till föremål för

undersökning.

På ett bildligt sätt kan man fatta olikheten mellan det

subjektiva och det objektiva betraktelsesättet, om man förestäl

ler sig den gifna verkligheten såsom en spegelbild och antager

uppgiften vara att förklara denna. Spegelbilden vänder sig mot

betraktaren, och det ser ut såsom han för att vinna en full

ständigare kännedom om spegelbilden, och af denna fatta något

mer än den mot honom vända utsidan skulle behöfva gå ifrån

sin egen ståndpunkt och komma bakom spegelytan och spegelbil

den. Men bakom spegelytan finner han intet af spegelbilden,

utan denna har för honom försvunnit. Deremot kan han ge
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nom betraktelse af det, som finnes på den sida om spegel

ytan, från hvilken han ser spegelbilden, finna det, som af

speglas, och genom undersökning af förhållandet komma till

den insigten, att det i spegeln för honom gifna är ett optiskt

fenomen, icke en andra verklighet af Samma slag, som den

framför spegelytan befintliga och i denna afbildade. Det af

bildade måste ses från betraktarens synpunkt och från denna

förklaras.

Den djupaste motsättningen mellan yttre och inre hos

menniskan är den, i hvilken det yttre fattas såsom hennes

sinlighet och det inre såsom hennes förnuft. I motsatsen

mellan sinlighet och förnuft hos menniskan tänkes förnuftet

såsom hennes innersta eller sanna väsende och sinligheten

såsom hennes osjelfständiga och ofullkomliga tillvaro. För

nuftig är menniskan såvida, som hon är bestämd af väsendet

i egentlig bemärkelse. Sinlig är hon åter såvida, som hon

är bestämd af fenomenet. Förnuftet och sinligheten uppträda

inom menniskan såsom mot hvarandra stridande magter. Det

är samma förhållande, som i allmänhet eger rum mellan det

inre och det yttre. Striden gäller dock icke i detta fall frå

gan om ett relativt högres eller ett relativt lägres öfvervälde,

utan frågan om väsendets eller fenomenets. Finnes det hos

menniskan någon förnuftig bestämdhet, så måste det ock fin

nas ett förnuft, hvaraf hon är bestämd. I sitt religiösa och

sedliga medvetande har menniskan erfarenhet af förnuftig be

stämdhet, och från denna sluter hon till ett henne bestäm

mande förnuft. Närmast är detta att fatta såsom en bestäm

ning hos menniskan, hvilken derigenom visar sig vara ett icke

blott sinligt, utan äfven förnuftigt väsende. Såsom sinligt

förnuftigt väsende är hon enhet af motsatsen mellan sinlighet

och förnuft. Men fattas dessa på objektivt sätt såsom mot

satta arter af verklighet, och tillerkänner mån på grund af

en sådan uppfattning äfven sinligheten i och för sig någon

objektiv realitet, så kan man icke förklara henne ur förnuftet,

utan man måste antingen förneka henne eller låta henne stå
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vid sidan af förnuftet såsom en med detta koordinerad andra

art af verklighet. Fattar man åter sinligheten såsom den

ofullkomliga sidan i menniskans fenomena lif och tillvaro, så

måste man frånkänna henne såsom sinlighet all af menniskan

och hennes fenomenverld oberoende verklighet. I sin form

af sinlighet är hon omedelbart till endast i och för menni

skan. Hos menniskan är hon deremot oskiljaktig från hennes

förnuftighet. Menniskan är enheten af båda. Men just der

före, att de hos menniskan stå i motsatsförhållande till hvar

andra, kan hennes sinlighet icke förklaras endast ur hennes

förnuft. Såsom sin yttersta grund förutsätter hon det abso

luta förnuftet, som är fritt från all motsats. Detta absoluta

förnuft kan åter icke fattas såsom ett yttre objekt, utan må

ste fattas såsom det absoluta subjekt eller den oändliga per

son, som är det sanna väsendet, ur hvilket menniskan sjelf

och hennes verld måste förklaras.
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Vid början af det akademiska år, för hvars tilldragelser re

dogörelse nu skall lemnas, träffades Sveriges och Norges K0

nungahus och folk af en djupt känd förlust, då Hennes Maj:t

Enkedrottning Josefina den 7 Juni 1876 slutade sin jordiska

lefnad. I den allmänna saknaden och i hela fäderneslandets

tacksamhetsskuld har universitetet tagit sin del. Men äfven

en särskild gärd af saknad och tacksamhet har Universitetet

att egna åt den ädla hädangångna Drottningen vid tanken på

de tider, då tvenne Tronföljare, den ene Hennes Höge Gemål,

den andre Hennes äldste Son, efter hvarandra såsom Kansle

rer vårdade sig om universitetets bästa, och då Hennes Furst

liga Söner tillhörde kretsen af universitetets studerande ungdom.

Under det förflutna läseårets vårtermin har universitetet

åter haft förtroendet och glädjen att bland sina studerande

få räkna en af Konungahusets unge medlemmar, då H. K. H.

Kronprinsen härstädes begagnat sig af både offentlig och en

skild undervisning. H. K. H. Kronprinsens härvaro har äfven

beredt universitetet hugnaden att af H. Maj:t Konungen få

mottaga besök, vid hvilka H. Maj:t behagat såväl åhöra offent

liga föreläsningar som ock på annat sätt taga kännedom om

universitetets förhållanden och visa detsamma sin ynnest.

Angående universitetets författning och särskilda stadgar

äro följande förändringar att märka.

Sedan Kongl. Maj:t genom nådiga brefvet af den 12 Maj

1876 tillåtit det större konsistoriet att under loppet af No

vember månad samma år få, på sätt och i den ordning Kongl.

Maj:ts förnyade nådiga statuter för Universiteten i Upsala och

Lund af den 10 Januari 1876 föreskrifva, förrätta val af

rektor, dekaner och ledamöter af det mindre konsistoriet med
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skyldighet för dem, som då blefve utsedde, att tjenstgöra, rek

tor under tiden från den 1 Januari 1877 till den 1 Juni

1879, dekanerne från samma tid till den 1 Juni 1878 och

ledamöterne af det mindre konsistoriet från samma dag till

den 1 Juni 1880, hafva dessa statuter till alla delar, endast

med undantag af det, som angår nyssnämnda tider för val och

tjenstgöring, från och med 1877 års början tillämpats. För

de vigtigaste bland de förbättringar, som genom de förnyade

statuterna införts, har min närmaste företrädare i rektorsem

betet redogjort i sin inbjudningsskrift till rektorsombytet den

1 Juni 1876.

I syfte att åstadkomma en mera ändamålsenlig fördelning

af examenspröfningarne för den filosofiska graden hafva ge

nom Kongl. brefvet den 26 Januari 1877 några förändringar

gjorts i examensstadgan af den 16 April 1870. Vigtigast

bland dessa förändringar är den, att filosofie kandidatexamen

för examinand, som vill vinna rättighet att undergå filosofie

licentiatexamen inom den matematiskt-naturvetenskapliga sek

tionen, skall omfatta pröfning i antingen teoretisk filosofi eller

historia, latin, matematik, antingen botanik eller zoologi samt

antingen fysik eller kemi.

Genom samma Kongl. bref den 26 Januari 1877 har

äfven i nåder förordnats att efter 15 September 1879 icke

någon må i teologisk fakultet inskrifvas, som ej aflagt teolo

gico-filosofisk examen eller filosofie kandidatexamen.

Genom riksdagens beslut i hufvudsaklig öfverensstämmelse

med Kongl. Maj:ts nådiga proposition samt genom Kongl.

brefvet till Kanslern den 1 Juni 1877 har frågan om adjunkts

institutionens och docentstipendiernas ombildning blifvit afgjord.

I nyssnämnda nådiga bref förordnas,

att arfvodet till läraren i psykiatri vid Universitetet i

Upsala skall från och med 1878 utgå med 2,500 kronor;

att aflöningen för de vid universitetet anstälde ordinarie

adjunkter skall från och med år 1878 utgå i enlighet med

de genom nådiga Brefvet den 12 Maj 1876 bestämda grun
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der; börande de för ändamålet utöfver de å hittills gällande

ordinarie stat upptagna adjunktslönerna erforderliga belopp

utgå af ofvan omförmälda för Upsala Universitet beviljade för

slagsanslag i den ordning nådiga Brefvet den 26 Februari

1877 föreskrifver;

att samma förslagsanslag skall jemte adjunktslönerna,

anslaget till docentstipendier, de å universitetets stat uppförda

arfvoden till biträde åt professorn i latinska språket och lit

teraturen, 500 kronor, och till biträde vid de homiletiska och

kateketiska öfningarne för den praktiska prestbildningen, 500

kronor, i den mån dessa löner, stipendiianslag och arfvoden

blifva lediga, användas till aflöning åt fast anstälde lärare

och till stipendier åt docenter på följande sätt:

Tjenstgö

Lön rings- Summa

penningar

kr. | ö. I kr. ö. kr. | ö.

1 extra ordinarie professor i teologi

ska prenotioner och teologisk ency

klopedi . . . . . - - - - - - - - - - 3,500 – 1,000 – 4,500 –

1 extra ord. prof. i exegetik . . . . . 3,000 – 1,000 – 4,000 –

1 , 33 , i praktisk teologi. 3,000 – 1,000 – 4,000 –

1 , 33 , i kriminalrätt . . . 3,500 – 1,000 – 4,500 –

1 » , , i nationalekonomi. 3,000 – 1,000 – 4,000 –

1 » , , i anatomi. o. histol. 3,500 – 1,000 – 4,500 –

1 , 33 , i farmak. och medi

cinsk naturalhist. 3,500 – 1,000 – 4,500 –

1 » , , i medicinsk o. fysio

logisk kemi . . . 3,000 – 1,000 – 4,000 –

1 » , , i pediatrik o. prak

tisk medicin. . . 3,000 – 1,000 – 4,000 –

1 » , , i kirurgi, obstetrik

och oftalmiatrik . 3,000 – 1,000 – 4,000 –

1 laborator i experimentelpatologi och

patologisk anatomi . . . 2,250 – 750 – 3,000 –

1 33 i experimentel fysiologi o.

medicinsk fysik . . . . . 2,250 – 750 – 3,000 –

1 extra ord. prof i historia . . . . . 3,000 – 1,000 – 4,000 –

1 , ** , i svenska språket 3,000 – 1,000 – 4,000 –

1 , 33 , i jemförande språk

forskning . . . . 3,000 – 1,000 – 4,000 –



6 Redogörelse för Upsala Universitet under läseåret 1876–77.

Tjenstgö

Lön rings- Summa

/ penningar

kr. ö. kr. ö kr. ö.

1 extra ord. prof i klassiska språk 3,000 – 1,000 – 4,000 –

1 , ** , i nyeuropeisk lin

guistik . . . . . . 3,000 – 1,000 – 4,000 –

1 - 23 , i matematik . . . . 3,000 – 1,000 – 4,000 –

1 , ** , i analytisk kemi 3,000 – 1,000 – 4,000 –

1 , ** , i botanik . . . . . 3,000 – 1,000 – 4,000 –

1 laborator i experimentel fysik . . . 2,250 – 750 – 3,000 –

1 observator i astronomi . . . . . . . 2,250 – 750 – 3,000 –

2 docentstipendier i teologiska fakul

teten å 1,500 kr. –– – –– – 3,000 –

2 33 i jurid. fakulteten ––– –|–– – 3,000 –

4 ** i filosofiska fakult.

human. sektion. –– – –– – 6,000 –

3 33 i filosofiska fakult.

matem. naturve

tensk. sektion . –– – –– –- 4,500 –

5 rörliga docentstipendier å 1,200 kr. –– – –– – 6,000 –

Till Kongl. Maj:ts disposition . . . . –– –/–– – 2,000 –

Summa kronor TTO 500T

att bland de extra ordinarie professorerna i de teologi

ska och juridiska fakulteterna den, som först blifvit till tjen

sten utnämnd, skall uppbära den högre lönen å 4,500 kronor;

att extra ordinarie professor, hvilkens lön här ofvan upp

tagits till 4,000 kronor, må efter fem års väl vitsordad tjenst

göring, räknadt från och med året näst efter det, då han blif

vit till dylik tjenst utnämnd, uppbära ett ålderstillägg af 500

kronor, åliggande det Eder att efter vederbörandes hörande

före slutet af hvarje år hos OSS anmäla, hvilka löntagare må

vara berättigade att under det följande året komma i åtnju

tande af ålderstillägg och dervid tillika meddela intyg om de

föreslagnes tjenstgöring;

att ehuru undervisningsämnena vid universitetet sålunda

blifva flera än tillförene, någon tillökning i examinatorernas

antal i de föreskrifna examina icke, der WI ej i särskilda

fall annorlunda förordne, må deraf blifva en följd;

att af de vid vissa fakulteter eller sektioner fästa docent

stipendier skall afses: inom den teologiska fakulteten ett för
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den teoretiska och ett för den praktiska linien, inom den filo

sofiska fakultetens humanistiska sektion ett för de filosofiska,

ett för de historiska studierna, ett för klassiska språk och ett

för nyare språk; samt inom den filosofiska fakultetens mate

matiskt-naturvetenskapliga sektion ett för de matematiska och

ett för de naturhistoriska vetenskaperna;

att innehafvare af docentstipendium åligger, utom de

skyldigheter i fråga om undervisnings meddelande, som i all

mänhet tillhöra docenter, dels att biträda vid de studerandes

vetenskapliga öfningar, dels att, när behof uppstår, deltaga i

den offentliga undervisningen och examinationen;

att docentstipendium må uppbäras under en tid af tre

år, med rätt för vederbörande fakultet eller sektion att, om

Stipendiaten utmärkt sig vare sig genom det sätt, hvarpå han

vid undervisningen biträdt, eller genom utgifna vetenskapliga

skrifter, föreslå honom till ytterligare åtnjutande af stipendiet

under en tid af ett, två eller högst tre år;

att den, som vid eller efter ingången af år 1878 tillträ

der docentstipendium, må, i händelse han öfvergår i elemen

tarläroverkets tjenst, för bestämmande af lönegrad räkna sig

till godo högst fem år af den tid han deltagit i undervisnin

gen vid universitetet;

att stipendierna tillsättas af Eder, de vid vissa fakulte

ter eller sektioner fästa efter förslag af vederbörande fakul

tet eller sektion, och de rörliga, sedan samtliga fakulteter eller

sektioner hvar för sig afgifvit förslag; ankommande det jem

väl på Eder att på derom gjord framställning medgifva sådan

förlängning i tiden för åtnjutande af stipendium, som här of

van sägs;

att åtgärder skola vidtagas för tillsättande af samtliga

extra ordinarie professorsbefattningar och ett docentstipendium

i teologiska fakulteten, en extra ordinarie professorsbefattning

med lön å 4,500 kronor och ett docentstipendium i juridiska

fakulteten, extra ordinarie professionerna i anatomi och histo

logi samt i farmakologi och medicinsk naturalhistoria äfven
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som de två laboratorstjensterna inom medicinska fakulteten,

samt extra ordinarie professorsbeställningarne i historia, i klas

siska språk, i matematik och i botanik inom den filosofiska

fakulteten, med rättighet för blifvande innehafvare af dessa lä

rarebefattningar att tillträda de med dem förenade aflöningar

från och med år 1878;

att adjunkten i medicinska fakulteten Olof Hammarsten

skall vara extra ordinarie professor i medicin med rätt för

honom personligen att från och med år 1878 uppbära en lön af

4,500 kronor, deraf 1,000 kronor utgöra tjenstgöringspennin

gar, och med skyldighet att fullgöra de innehafvaren af den

i stat upptagna extra ordinarie professorsbefattningen i medi

cinsk och fysiologisk kemi tillkommande tjensteåligganden;

samt

att då bland de vid universitetet inrättade adjunkturer

ledighet uppstår, eller något af de nu befintliga docentstipen

dierna blifver ledigt, sådant bör af Eder hos OSS anmälas

och dervid tillika uppgift meddelas å de aflöningstillgångar

som sålunda blifva disponibla, och till hvilket belopp span

mål tilläfventyrs må i ledig adjunktslön ingå, viljande WI

om användande af de lediga tillgångarne så väl för bestri

dande af de aflöningar, som, enligt hvad ofvan sägs, böra för

nyinrättade läraretjenster från och med år 1878 utgå, som ock i

öfrigt, särskildt förordna.

Genom Kongl. brefvet den 30 Juni 1876 har § 5 i reg

lementet för universitetets pensionsinrättning erhållit förändrad

lydelse, och genom Kongl. brefvet den 10 November 1876

hafva föreskrifter meddelats om användning af 1877 års an

slag till lärarekrafternas förstärkning inom teologiska, juri

diska och medicinska fakulteterna samt genom Kongl. bref

vet den 30 November 1876 om tjenstgöringspenningar äfven

som om rätt för vissa tjenstemän att åtnjuta semester.

Bland förbättringar vid universitetets byggnader må näm

nas, att sedan Upsala stad erhållit en fullständig vattenled

ning såväl för vattens inledande i hus och gårdar som för
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aflopps beredande, sådan ledning med en kostnad af 17,091

kronor 94 öre blifvit i 9 af akademiens hus och gårdar, bland

hvilka botaniska institutionshuset och trädgården jemte växt

hus, kemiska byggnaden, anatomisalen och Regnellska insti

tutionshuset, samt att arbetet för anbringande af värmeled

ning i bibliotekshuset efter en af öfverintendentsembetet upp

gjord och af Kongl. Maj:t i nådigt bref den 10 November

1876 anbefald plan tagit sin början och enligt entreprenad

kontrakt skall vara fullbordadt före nästkommande Augusti

månads början.

Vid innevarande års riksdag har till uppförande af en ny

universitetsbyggnad beviljats ett anslag af 740,000 kronor,

hvaraf 150,000 kr. anvisats att utgå under år 1878 med vil

kor att utan vidare anslag af statsmedel universitetets behof af

en större samlingssal för lärare och lärjungar, erforderliga fö

reläsningssalar och samlingsrum för fakulteterna må blifva till

godosedt. Med anledning af detta riksdagens genom Kongl.

Maj:ts nådiga proposition framkallade beslut har Kongl. Maj:t

i nådigt bref den 1 Juni 1877 infordrat nya ritningar och

kostnadsförslag till ifrågavarande byggnad.

Vidare har riksdagen med anledning af Kongl. Maj:ts

nådiga framställning angående inrättande af seminarier för

juridik, språkvetenskap samt matematik och fysik för inrät

tande af ett seminarium i språkvetenskap på extra stat för

år 1878 anvisat ett anslag af 3,000 kronor, och har Kongl.

Maj:t genom nådigt bref den 1 Juni 1877 stält detta anslag

till förfogande af vederbörande akademiska konsistorium att efter

Kanslerns beslut för det afsedda ändamålet användas.

Slutligen har adjunkten i zoologi Tamerlan Thorell ge

nom riksdagens bifall till Kongl. Maj:ts nådiga proposition

erhållit rätt att från och med månaden näst efter den, då

afsked varder honom beviljadt, dock ej förr än med början af

år 1878, under sin återstående lifstid uppbära pension å all

männa indragningsstaten till belopp af 3,500 kronor årligen.
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Jemte beviljandet af ofvannämnda nya anslag har riks

dagen medgifvit uppförandet på ordinarie stat af den del af

de för adjunktsinstitutionens ombildning beräknade anslag,

som förut varit på extra stat anvisad.

Riksdagen har genom dessa anslags beviljande åt uni

versitetet beredt den fasthet i dess lönestat, utan hvilken dess

lärarekrafter icke kunna på fullt lämpligt sätt ordnas, samt

medel att afhjelpa den stora bristen på ändamålsenliga läro

salar och understöd, om ock för närvarande endast inom ett

inskränkt område, för vetenskapliga öfningar.

Äfven genom Kongl. Maj:ts anordningar af allmänna

medel och genom anslag ur universitetets egna fonder

hafva medel erhållits till den vetenskapliga verksamhetens be

fordrande. Af det för år 1877 anvisade anslaget till företagande

af resor för vetenskapliga ändamål äfvensom till utgifvande af

läroböcker och lärda verk har genom Kongl. brefvet den 30

December 1876 ett anslag af 1,200 kr. beviljats till fortsatt

utgifvande af universitetets årsskrift. Enligt nådigt bref af

samma dag och af samma anslag har Kongl. Maj:t tilldelat

adjunkten Hammarstrand för utgifvande af första häftet af

ett arbete öfver de Europeiska statsförfattningarnes historia

1,000 kr.; e. o. adjunkten Hildebrandsson för utgifvande af ett

kartverk öfver de högsta luftströmmarnes rörelser 1,200 kr.;

professoren Nyblom för att i utlandet, i synnerhet uti Ita

lien idka konsthistoriska studier 1,000 kr. Genom Kongl.

bref af samma dag har medgifvits att under den tid dompro

sten Torén såsom ledamot i bibelkommissionen åtnjuter tjenst

ledighet från sitt professorsembete utan att i nämnde egenskap

uppbära traktamentsersättning må ur kommissionens kassa ut

betalas ett belopp af 1,500 kr. för år räknadt, till fördelning,

på sätt konsistorium eger bestämma emellan de lärare, som

i anledning af det domprosten Torén meddelade uppdrag be

strida vikariatstjenstgöring vid universitetet.

Af universitetets egna medel har kansleren beviljat till

vikariatsarfvoden åt docenten Wittrock 250 kr. för upprätt
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hållande af professionen i botanik under Oktober och Novem

ber månader 1875; åt docenten Hagströmer för upprätthål

lande tillsvidare af adjunkturen i Svensk och allmän lagfa

renhet för år 900 kr.; åt adjunkten Hammarstrand för upp

rätthållande tillsvidare af professionen i historia för år 1,000

kr.; åt docenten Edfeldt för upprätthållande af professionen i

praktisk filosofi h. t. fyllnadsanslag 264 kr. 71 öre; för föreläs

ningar inom den klassiska filologiens område åt docenten Sundén

för år 1,500 kr.; för föreläsningar i matematik åt adjunkten

Dillner för år 1,500 kr.; för växt-anatomiska öfningar och fö

reläsningar i växtanatomi under en del af vårterminen åt do

centen Wittrock 500 kr.; för en del af examina i historien åt

adjunkten Hammarstrand från den 1 April 1877 för år 500

kr., dock endast tillvidare eller intill dess ombildningen af ad

junktsinstitutionen kan föranleda arfvodets upphörande; åt do

centen Tullberg såsom t. f. prosektor vid det zoologiskt-zootomi

ska laboratoriet terminligen 500 kr.; åt docenten Afzelius såsom

juridiska fakultetens stipendiat för innevarande år med under

visningsskyldighet å den allmänna rättens område från den 1

Mars för år 1,500 kr.; till teologiska fakultetens disposition för

uppehållande af de praktiska öfningarne för prestbildningen

500 kr.; till löneförhöjningar: åt e. o. adjunkten Frigell från

den 1 September 1876 till 1877 års slut för år 1,200 kr.; åt

e. o. adjunkten Hildebrandsson för år 1877 1,000 kr.; åt filo

sofiska fakultetens notarie årligen 200 kr.; såsom dyrtidstillägg:

för år 1876 åt e. o. adjunkten Hildebrandsson 400 kr.; för år

1877 och fortfarande intilldess ny stat för universitetet kom

mer att träda i gällande kraft åt hemmansfogden Anckarsvärd

700 kr., åt uppbördsfogden Arrhenius 500 kr. och åt skogs

förvaltaren Ek 500 kr.; till hyresbidrag åt instrumentma

karen Rabbén 100 kr.; till vattenlednings införande i åtskil

liga universitetets hus och gårdar förslagsanslag 19,000 kr.; till

meteorologiska institutionen årligen tillsvidare 470 kr.; till en

mindre byggnad på den kemiska institutionens tomt 1,341

kr.; till inköp af fotografier och andra afbildningar från an

tiken att användas såsom åskådningsmateriel vid föreläsningar
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öfver klassiska filologiens reala discipliner 450 kr.; åt stall

mästaren von Bahr efter erhållet afsked utom den honom af

riksdagen beviljade årliga pension årligen 1,000 kr.

Utom de donationer, som tillfallit särskilda institutio

ner och i redogörelsen för dessa äro upptagna, är det endast

en, som jag efter iakttagande af alla förbehåll och formalite

ter kan hafva tillfredsställelsen att få omnämna, nemligen ett af

Enkefru Majorskan Björnberg född Westman enligt testamente

af den 8 Juli 1876 doneradt kapital af 5,000 kr. att under

namn af ”Westmanska fonden” förvaltas, och hvaraf den in

flytande räntan skall årligen utdelas såsom stipendium å 200 kr.

åt någon studerande yngling vid Upsala universitet, som till

hör Westgöta nation och genomgått Skara elementarläroverk,

hvarjemte föreskrifves, bland annat, att de räntevinster, som

kunna uppstå, småningom skola öka fondens kapital till dess

detta blifver nog stort att lemna två stipendier, hvartdera å

200 kr. Det sålunda donerade kapitalet har efter gifvarin

nans död blifvit till universitetets räntekammare inlemnadt.

Förvaltningen af den af Kongl. Polska Statsrådet Casten

Rönnow genom testamente af den 3 Maj 1787 stiftade sti

pendiifond, utgörande 2,000 kr. har genom Kongl. brefvet

den 30 Dec. 1876 blifvit öfverflyttad från Kongl. Serafimer

Ordens-Gillet till universitetet.

Bland universitetets lärare har döden under det förflutna

läseåret bortryckt docenten i historia Johan Rudolf Tengberg

den 3 Januari 1877 i hans 32:dra år och docenten i rätts

historia Casper Johan Wahlberg den 18 April 1877 i hans

38:de år. Docenten Tengberg hade med synnerlig ifver och

mycken framgång egnat sig åt sin vetenskap och tagit del

i litterära företag. Rika förhoppningar tillintetgjordes genom

hans oförmodade och hastiga bortgång. Docenten Wahlberg

delade sitt arbete mellan vetenskapliga forskningar och prak

tiska värf. Under flere riksdagar hade han anställning vid

riksdagsutskott. Fastän hans hälsa under hans sista lefnadsår

var hårdt angripen, var han ännu kort före sin död sysselsatt
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med ett vetenskapligt arbete inom den Svenska rättshistoriens

område. -

Professorsembetet i historia blef den 30 December 1876

ledigt, sedan Statsrådet och Chefen för Kongl. Ecklesiastik

Departementet, En af de Aderton i Svenska Akademien, K.

m. st. k. S:t Ol. 0., R. D. D. O. Doktor Fredrik Ferdinand

Carlson inför Kongl. Maj:t tillkännagifvit, att han icke ön

skade vidare varda bibehållen vid detta honom anförtrodda

professorsembete. Nådigt afsked med rättighet att för sin

återstående lifstid uppbära pension å allmänna indragnings

staten beviljades på begäran den 30 December 1876 åt Pro

fessorn i anatomi, fysiologi och medicinallagfarenhet, R. N. 0.

Medicine Doktorn och Kirurgie Magistern Fredrik Emil Sun

devall och åt Professorn i botanik och praktisk ekonomi R.

N. 0., Filosofie Doktorn John Erhard Areschoug. Enligt

Kanslerns bref den 8 Juni 1876 har Riksarkivarien R. N. O.

Doktor R. M. Bovallius efter anhållan blifvit entledigad från

Kanslerssekreterarebefattningen. Den 26 Januari 1877 er

höll på begäran Stallmästaren Carl Gustaf von Bahr nådigt

afsked från sin befattning vid universitetet med rättighet till

pension enligt den under den 2 Juni 1876 derom gifna nådiga

resolution.

Befordran utom universitetet har tillfallit Professorn i

kriminal- och processrätt, Doktor Per Samuel Ludvig Anner

stedt, som blifvit utnämnd till revisionssekreterare, Docenten

i Matematik, Doktor Magnus Gustaf Mittag-Leffler, som blif

vit utnämnd till Professor i Matematik vid universitetet i Hel

singfors, Docenten i Matematik Doktor Matths Falk, som blif

vit utnämnd till Lektor vid högre elementarläroverket i Skara,

och Docenten i Kemi, Doktor Severin Jolin, som blifvit ut

nämnd till assistent vid tekniska högskolan i Stockholm.

Kongl. Maj:t har den 23 Mars 1877 i nåder utnämnt

e. o. Professorn i historia. f. d. Ordenshistoriografen, R. N. O.,

R. S:t Ol. 0., Doktor Carl Gustaf Malmström till professor

i historia; och Borgströmianske Adjunkten i botanik och prak
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tisk ekonomi, Doktor Theodor Magnus Fries till professor i

botanik och praktisk ekonomi. Kanslern har den 8 Juni 1876

förordnat Professorn, Lektorn vid högre elementarläroverket i

Stockholm, R. N. 0., Doktor Carl Erik Johan Rogberg till

kanslerssekreterare. Till docenter har Kanslern förordnat filo

sofie doktorerne Knut Mauritz Lindeberg i matematik; Jakob

Spångberg i entomologi; Lennart Eugène Svedmark i mineralogi

och geologi; filosofie licentiaten Carl Johan Warburg i littera

turhistoria; filosofie doktorerne Carl Reinhold Geijer i prak

tisk filosofi, Uno Robert Ferdinand Sundelin i teologiska pre

notioner, Harald Hjärne i historia; juris utr. kandidaten

Ivar Afzelius i Svensk allmän lagfarenhet och Romersk rätt.

Till e. o. amanuenser vid biblioteket hafva af det mindre kon

sistoriet blifvit antagne filosofie kandidaten Magnus Bernhard

Svederus och filosofie doktorn Erik Albert Ekström. Enligt

särskilda Kanslersbref hafva förordnats adjunkten von Schéele

att från den 1 Oktober till läsårets slut 4 timmar i veckan

föreläsa teologiska prenotioner och symbolik samt i dessa äm

nen examinera; adjunkten Rudin att under hela läseåret jemte

åliggandet att leda de kateketiska öfningarne föreläsa Gamla

Testamentets exegetik 2 timmar i veckan samt att under höst

terminen såsom examinator tjenstgöra enligt de bestämnin

gar, som af teologiska fakulteten kunde pröfvas lämpliga, och

under vårterminen examinera i Gamla Testamentets exegetik

vid de tillfällen, då professor Myrberg önskade att från denna

del af sitt embete varda befriad; docenten Hagströmer att

från den 8 September till årets slut examinera i kriminalrätt;

adjunkten Fristedt att under år 1877 verkställa pröfningarne

i farmakologi i medicine kandidatexamen; docenten Sundén

att under läseåret föreläsa inom den klassiska filologiens om

råde 2 timmar i veckan, adjunkten Hammarstrand att från

den 26 April tillsvidare examinera i historia i alla examina

utom filosofie kandidat- och licentiat-examina; docenten Erd

mann att i Sanskrit och jemförande Indo-europeisk språkforsk

ning tentera och examinera kandidaten Noreen, som erhållit nå
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dig tillåtelse att i filosofie licentiatexamen undergå pröfning

i dessa ämnen; adjunkten Dillner att utan inskränkning i

den undervisningsskyldighet honom såsom adjunkt ålåg under

läseåret föreläsa i matematik 2 timmar i veckan; docenten

Wittrock att från den 26 Mars till läseårets slut leda växt

anatomiska öfningar och 2 timmar i veckan hålla föreläsnin

gar i växtanatomi; docenten Waldenström att under år 1877

vara laborator vid den patologiska institutionen; medicine kan

didaten Johan Gustaf Edgren att under år 1877 vara labo

rator vid den fysiologiska institutionen; docenten Tullberg, att

under läseåret vara prosektor vid det zootomiska laboratoriet; do

conten Jakobsson till stipendiat inom teologiska fakulteten från

den 1 Juli 1876 till den 1 Juli 1877; till stipendiater inom

juridiska fakulteten docenten Hagströmer för år 1877 med skyl

dighet att meddela undervisning inom allmänna rättens om

råde samt att deltaga i den examination, som kan erfordras,

och docenten Afzelius under år 1877 från den 1 Mars med

undervisningsskyldighet å den allmänna rättens område.

Efter val, som i öfverensstämmelse med Kongl. brefvet

den 12 Maj 1877 och i den ordning Kongl. Maj:ts förnyade

nådiga statuter för universiteten af den 10 Januari 1876 fö

reskrifva, förrättats, har Kansleren genom skrifvelse af den 20

November 1876 utnämnt till rektor professoren C. Y. Sah

lin, till prorektor professoren P Hedenius att båda tjenst

göra från den 1 Januari 1877 till den 1 Juni 1879; till de

kaner i den teologiska fakulteten professoren C. A. Hultkrantz;

i den juridiska professoren P. S. L. Annerstedt; i den medi

cinska professoren C. B. Mesterton; i den filosofiska fakulte

tens humanistiska sektion professoren C. R. Nyblom; i den

filosofiska fakultetens matematiskt-naturvetenskapliga sektion

professoren H. T. Daug att alla tjenstgöra från den 1

Januari 1877 till den 1 Juni 1878; till ledamöter i det min

dre konsistoriet för tiden från den 1 Januari 1877 till den 1

Juni 1880 professorerne C. A. Cornelius, E. W. Nordling,

C. B. Mesterton, S. Ribbing och T. R. Thalén. Till leda
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mot i drätselnämnden för tre år från den 1 Juni 1877 har

blifvit utsedd professoren C. A. Cornelius.

Större docentstipendier å 1000 kr. hafva tilldelats docen

terne V. B. Wittrock, C. Annerstedt, H. Edfeldt, A. Erd

mann, T. Tullberg; mindre å 750 kr. docenterne A. Erd

mann, T. Tullberg, F A. Fehr, F A. Kjellman, M. F.

Lundgren, O. J. Alin, C. E. Sandström.

Af riksstatens tvenne resestipendier har genom Kongl.

brefvet den 24 November 1876 det större å 2000 kr. tillde

lats docenten G. Eisen för fortsättning af zoologiska forsknin

gar i Californien och Sierra Nevada, det mindre å 1500 kr.

docenten E. O. Burman för att vid de mera betydande Ita

lienska universiteten taga en närmare kännedom om den nyaste

Italienska filosofien och i sammanhang dermed om metoderna

för den filosofiska undervisningen.

Sederholmska inrikes resestipendierna hafva tillfallit det

större å 500 kr. filosofie kandidaten Fredrik Svenonius för att

under resa i Lule Lappmark så fullständigt som möjligt utreda

de besökta orternas geologi och det mindre filosofie kandidaten

Karl Piehl för att i Lund och Köpenhamn vid muséerna för

till den förhistoriska arkeologiens område hörande forsknings

materiel studera det nya, som dessa samlingar kunna framte,

och vid Köpenhamns Egyptologiska samlingar studera och

kopiera hvad som kan tjena till riktande af en hieroglyfisk

ordbok.

Vikariater hafva blifvit bestridda för hela läseåret inom

teologiska fakulteten af adjunkten, M. Johansson, som förestått

professionen, i pastoralteologi, under det innehafvaren såsom

ledamot i bibelkommissionen åtnjutit tjenstledighet; af docenten

G. Jakobsson, som förestått adjunkturen i samma ämne, medan

innehafvaren förestått professionen; inom juridiska fakulteten af

docenten J. Hagströmer, som förestått den lediga adjunkturen

i Svensk allmän lagfarenhet och Romersk rätt; inom den me

dicinska fakulteten af adjunkten E. C. H. Clason, som före

stått professionen i anatomi och rättsmedicin h. t. under inne
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hafvarens tjenstledighet för sjuklighet, v. t. under professionens

ledighet; inom filosofiska fakultetens humanistiska sektion af

adjunkten A. M. Alevandersson, som förestått professionen i

Grekiska språket och litteraturen, under det innehafvaren efter

af Kongl. Maj:t i nåder beviljad tjenstledighet för vetenskapligt

ändamål vistats utrikes; af docenten H. Edfeldt, som förestått

professionen i praktisk filosofi, medan innehafvaren varit rektor;

af docenten M. F. Lundgren, som förestått den lediga profes

sionen i nordiska språk, samt af e. o. adjunkten A. Frigell,

som fullgjort den adjunkturen i Latinska språket och littera

turen tillhörande examensskyldighet; samt af ritläraren C. G.

Holmgren under tillförordnade ritlärarens sjukdomsförfall.

Under längre eller kortare tider hafva dessutom vikariater

varit bestridda inom teologiska fakulteten af adjunkten W. Ru

din, som förestått professionen i exegetik en del af h. t. under

innehafvarens tjenstledighet för sjuklighet; och under Maj må

nad, medan innehafvaren åtnjöt tjenstledighet för utgifvande af

ett under tryckning varande arbete; inom juridiska fakulteten af

adjunkten C. G. Hammarskjöld, som hela läseåret, med un

dantag af en del af vårterminen, då han hade förordnande att

inför Konungens högsta domstol föredraga ett förslag till ny

kyrkolag, förestått professionen i nationalekonomi, ekonomi- och

finansrätt under innehafvarens sjukdomsförfall; af docenten I.

Afzelius, som förestod samma profession under den del af vår

terminen, då adjunkten Hammarskjöld innehade ofvan nämnda

förordnande; inom medicinska fakulteten af adjunkten F. J.

Björnström, som en del af V. t. under innehafvarens sjukdoms

förfall förestod professionen i teoretisk och praktisk medicin;

inom den filosofiska fakultetens humanistiska sektion af adjunkten

Hammarstrand, som förestått professionen i historia h. t., me

dan innehafvaren såsom statsråd icke utöfvade sitt professorsem

bete, och en del af v. t. till dess den ledigblifna professionen

blifvit tillsatt; af docenten L. M. Wærn, som största delen af

V. t. förestod professuren i logik och metafysik under innehaf

Varens vistelse vid riksdagen; inom den filosofiska fakultetens

2
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matematiskt-naturvetenskapliga sektion af dåvarande adjunkten

T. Fries, som förestått professionen i botanik och praktisk eko

nomi h. t. under innehafvarens tjenstledighet för sjuklighet och

en del af V, t. under professionens ledighet, till dess han blef

utnämnd till professor; af adjunkten G. Dillner och Docenten

M. Falk, som bestridt den förre den examination och den se

nare de föreläsningar, som tillhöra professionen i matematik,

under större delen af vårterminen, medan innehafvaren för sjuk

lighet åtnjöt tjenstledighet; af adjunkten L. F. Nilsson, som

en del af V. t. förestått professionen i mineralogi och geologi

under innehafvarens sjukdomsförfall; af docenten F. R. Kjell

man, som under en del af V. t. förestått professionen i botanik,

medan innehafvaren fullgjorde af Kongl. Maj:t erhållet nådigt

uppdrag att vara Sveriges ombud vid den internationela bota

niska kongressen i Amsterdam; samt af docenten O. W. Pe

tersson, som från den 1 Juli till den 1 September 1876 uppe

hållit öfverläkarebefattningen vid akademiska sjukhuset, och af

Öfverste-Löjtnanten vid Kongl. Lifregementets husar-corps R. S. 0.

John Arsenius, som en del af v. t. under ledigheten uppehållit

stallmästarebefattningen. Vikariater hafva äfven egt rum för

kortare tider i följd af tillfälliga hinder för embetsinnehafvare

att sjelfve bestrida sina embeten.

Utom de i det föregående redan omnämnda tjenstledig

heter hafva beviljats följande: för hela läseåret åt docenten J.

R. Tengberg för vetenskapliga undersökningar i åtskilliga arkiv;

åt docenten H. E. Hamberg i egenskap af Sederholmsk sti

pendiat för utländsk resa; åt adjunkten M. B. Richert för sjuk

lighet; åt docenten C. W. Wahlund för idkande af språkstu

dier i Frankrike; åt docenten K. M. Thordén för vetenskapliga

studier i utlandet; åt docenten J. G. O. Linnarsson för fort

satt deltagande i Sveriges geologiska undersökning; åt docenten

E. Schwartz för bestridande af en lektorsbefattning vid Kongl.

seminarium för bildande af lärarinnor; under 8 månader från

den 1 Juli åt docenten R. Röding såsom innehafvare af ett

riksstatens utrikes resestipendium; under September och Oktober
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åt adjunkten G. Björkén för utrikes resa; åt docenten C. J.

Wahlberg vid början af h. t. samt för tjenstgöring i statsut

skottets kansli under en del af V. t.; under 6 veckor från den

15 Sept. åt docenten F. A. G. Bergman för att enligt erhål

let uppdrag taga del i den uti Bruxelles föranstaltade interna

tionela utställning för helsovård och räddningsväsende; under

höstterminen åt docenten A. Cronander för vetenskapliga un

dersökningar i de Skandinaviska farvattnen; under sista må

naden af h. t. och under V. t. åt docenten E. O. Burman

för utrikes resa i vetenskapligt ändamål till största delen före

tagen af honom såsom innehafvare af ett riksstatens utrikes

resestipendium; under vårterminen åt docenten E. W. Montan

för fortsättande af redan påbörjade forskningar i hufvudstadens

arkiv; under 4 månader från den 1 Februari åt adjunkten F.

J. Björnström för utgifvande af ett vetenskapligt arbete, dock

med skyldighet till tjenstgöring i händelse af behof; under år

1877 åt docenten C. D. af Wirsén för litteraturhistoriska

föreläsningars hållande i Göteborg; under 1 år från den 18

Februari åt docenten G. Eisen för vetenskapliga forskningar i

Californien, för hvilka han erhållit ett af riksstatens utrikes

resestipendier; under 2 månader från den 1 Mars åt biblioteks

amanuensen M. B. Svederus för utarbetande af en afhandling

för filosofiska graden, under 2 månader från den 14 Mars åt

docenten J. Spångberg för vetenskapliga studier vid zoologiska

riksmuseum i hufvudstaden: och hafva dessutom under kortare

tider af åtskilliga anledningar tjenstledighet beviljats åt flere

akademiske lärare och tjenstemän.

Rörande undervisningen vid universitetet får jag hänvisa

till de förteckningar öfver föreläsningar och öfningar som vid

läseterminernas början utgifvits. Till vittnesbörd om den för

fattareverksamhet, som vid universitetet utöfvats, meddelas här

följande förteckning på skrifter, som af lärare vid universitetet i

egenskap af utgifvare eller författare efter dertill lemnadt till

fälle uppgifvits.
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Universitetets årsskrift, i hvilkens redaktionskom

mité professoren Sahlin fortfarande är ordförande, är afslutad

för år 1876. Der intagna afhandlingar äro:

Rätts- och statsvetenskaper:

Ivar Afzelius: Om cession af fordringar enligt Svensk lag.

Filosofi, Språkvetenskap och Historiska vetenskaper:

J. Th. Nordling: Prof. C. J. Tornbergs Korånöfversättning granskad.

P. A. Geijer: Meddelanden om skolor och universitet i Tyskland,

Italien och Frankrike. Reseberättelse.

K. R. Geijer: Huru förhåller sig Leibnitz' metafysik till de första

förutsättningarna för möjligheten af praktisk filosofi?

It. Röding: Fabulas Euripideas, quæ insunt in Cod. Parisino 2712,

iterum contulit.

Matematik och Naturvetenskap:

Göran Dillner: Om matematikens studium vid några af de Tyska

universiteten. Reseberättelse.

Gustaf Eneström: Framställning af striden om det isoperimetriska

problemet. En monografi.

Program:

II. L. Rydin: Om 1809–10 års riksdags statsrättsliga betydelse för

statsregleringen.

Af årgången 1877 äro 7 afhandlingar utgifna.

Teologisk Tidskrift, redigerad af adjunkten M. Jo

hansson; årgången XVI afslutad och XVII påbörjad. Bland

de i denna tidskrift intagna uppsatser må nämnas:

C. A. Hultkrantz: Den evangeliska kyrkan i Preussen under de se

nare åren.

W. Rudin: Den Johanneiska frågan.

C. G. Hammarskjöld: Några ord angående petitionen i nattvards

frågan.

M. Johansson: Ännu en petition till Kongl. Maj:t.

Upsala Läkareförenings Förhandlingar, redige

rade af adjunkten R. Fristedt, band. XII, häft. I–V.
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Bulletin météorologique mensuel de l'Observa

toire d’Upsal. Vol. VIII, 1876.

C. A. Hultkrantz, Homiletisk Handbok öfver kyrkoårets evangelier.

Förra delen 1876. Senare delen 1877.

H. L. Rydin, Om det parlamentariska styrelsesättet och dess fören

lighet med Svenskt statsskick (i Svensk Tidskrift för

Litteratur, Politik och Ekonomi).

Viktor Nordling, Om lösöreköp enligt kungl. förordningen den 20

Nov. 1845. Andra uplagan. Upsala 1877.

11 , Om res fungibiles och dermed sammanhängande äm

nen. Andra uplagan. Upsala 1877.

Olof Hammarsten, Om Lactoprotein i Nordiskt medicinskt Arkiv,

årgången 1876.

** 39 Zur Lehre von der Faserstoffgerinnung i Archiv für

die gesammte Physiologie etc. herausgegeben von E.

Pflüger. Bonn 1876.

W. E. Svedelius, Inledning till Europas och Amerikas Statskunskap.

Senare delen.

17 , Minnesteckning öfver Riks-Marsken grefve Svante

Sture, tryckt i Svenska Akademiens Handlingar.

Del. 51.

C. R. Nyblom, Italiens konstskatter. Del. II. Upsala.

, , Italien. En vandring från Alperna till Ætna. Öf

versättning och bearbetning. Stockholm.

33 ** Jonathan Swifts Gullivers resor till Lilliput och Brob

dingnag, Öfversättning och lefnadsteckning. Stockholm.

11 *5 Valda Dikter. Upsala.

13 27 Dikter från främmande länder. Stockholm.

Carl Gustaf Malmström, Sveriges politiska historia från K. Carl

XII:s död till statshvälfningen 1772. Femte delen.

Stockh. 1877.

A. Frigell, Om de romerska sjelfbiograferna. Upsala 1877.

Dessutom följande i Zeitschrift für das Gymnasial

Wesen:

23 23 De locis quibusdam Livianis. Jahrgang XXIX.

%? 9? Ein Versuch, Horazens 28. Ode des 1. Buches zu er

klären. Jahrg. XXIX.

** ** Ein Versuch, die beiden Verse 87 und 88 der fünften

Epode des Horaz zu erklären. Jahrg. XXX.
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Oscar Alin, ”Sveriges historia från äldsta till våra dagar” utgifven

på Hjalmar Linnströms förlag. Afdelningen 1521–

1611. Första häftet. Stockholm 1877.

L. Bygdén, Förteckning öfver Norrlands Nations i Upsala Bibliotek

1875. Ups. 1876 (inneh. såsom inledning några drag

af Norrlands Nations historia) XXX + 76 s. 8:o

Karl Warburg, ”Om förebilderna till Gustaf den tredjes dramer.”

En litteraturhistorisk studie (i Svensk Tidskrift 1876).

** ** ”Viktor Rydberg.” Biografi och Karakteristik (i

kalendern Svea år 1877).

P. T. Cleve, Lärobok i oorganisk kemi. 2:dra upplagan Stockholm.

Kapitlen: ”Cerium, Didym, Lanthan, Yttrium und Erbi

um” i Gmelin-Kraut Ausführl. Handbuch d. Chemie. I

Öfversigt af K. Svenska Vetensk. Akademiens Förhand

lingar: Om tvänne nya modifikationer af diklornaftalin;

Om naftionsyrans konstitution; Om 3-nitronaftalinsul

fonsyra och dess derivat; Om y-diklornaftalin och bro

moklornaftalin. Uti Wurtz: ”Dictionaire de chimie pure

et appliquée” l'article Thorium.

L. F. Nilsson, i Öfversigt af k. vetenskaps akademiens förhandlingar:

Om några chloroplatinat och om de sällsynta jordart

metallernas atomvärde. 1876: h. 7. Om chlorosalter af

tvåatomig platina. 1876: h. 7. Om platinans dubbel

nitrit. 1876: h. 7. Om inverkan af jod och alkohol

på platonitrit. 1877: h. 5. Om en ny platonitrosyl

syra. 1877. h. 5. Om Aphtonit och Tetraedrit från

Gärdsjön i Wermland. 1877: h, 5, Om Bunsens me

tod att afskilja antimon från arsenik. 1877: h. 5. Om

ett oxisulpharsenit af barium. 1877: h. 5.

** , i Nova Acta reg. societatis scientiarum Upsal: Unter

suchungen über Chlorosalze und Doppelnitrite des

Platins: 1877 Tom. fest.

** , i Journal für praktische Chemie. Ueber die Sulphüre

des Arsens und deren Verbindungen II–V: 1876: Bd.

14. Ueber einige Chloroplatinate und über die Wer

thigkeit der seltenen Erdmetalle. 1877: Bd, 15.

Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft: Zur

Frage über die Valenz der seltenen Erdmetalle II–III.

1876; H. 13, 14. Ueber Plato- und Diplatonitrite.

1876: H. 18. Ueber Einwirkung von Jod und Alko

i
** **
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hol auf Platonitrite. 1877: H. 3. Ueber eine neue

Platonitrosylsäure. 1877: H. 3.

H. H. Hildebrandsson, Åskväder i Sverige 1871–75. Tryckes i bi

hanget till K. Vetenskaps Akad:s Handl:r.

** ?? I serien ”Naturvetenskapens första grunder” öfver

sättning af Lockyers Astronomi.

Veit Wittrock, On the Development and systematic arrangement of

the Pithophoraceæ, a new order of Algæ. With six pla

tes. Tryckt i Acta Reg. Soc. Scient. Upsal.

•• %3 Artiklarne Assimilation Växternas, Befruktning Växter

nas, Beklädnadsväxter, Blad jemte sexton smärre bota

niska artiklar i N. Linders realencyklopedi, ”Nordisk

Familjebok.”

37 37 Tillsammans med Otto Nordstedt: Desmidieæ et Oedo

gonieæ ab O. Nordstedt in Italia et Tyrolia collectæ;

cum tabulis II. Tryckt i Kgl. Vetenskaps Akademiens

Förhandlingar; samt

** ?? Algæ aquæ dulcis exsiccatæ, præcipue Scandinavicæ,

adjectis algis marinis chlorophyllaceis et phycochroma

ceis. Fasc. I et II. Upsaliæ 1877.

Albert Atterberg, Några af a- och 3-dinitronaftalin framställda naf

talinderivater.

** , Om konstitutionen af åtskilliga naftalinföreningar.

Båda i K. Vetenskaps Akademiens Öfversigt för 1876.

13 , Ueber die Ferrocyaniden des Herrn Wyrouboff.

13 , Zur Kenntniss der a-Derivate des Naphtalins. Båda

i Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft.

H. E. Hamberg, La température et l'humidité de l'air å différentes

hauteurs. I Acta Reg. Soc.Sc. Ups. Ser. III. Vol. X.

Hjalmar Théel, ”Några bidrag till Novaja Semljas Fogelfauna” i Öf

versigt af Kongl. Vet. Akad:s Förhandl. 1876 N:o

5. och Annales des Sciences naturelles Ser. 6. Zool. IV.

N:o 4 å 6.

*) , ”Note sur L’Elpidia, genre nouveau du groupe des

Holothuries” i Bihang till K. Svenska Vet. Akad. Hand

lingar. Bd. 4 N:o 4 och Archives de zoologie ex

périmentale V. N:o 1.

2? , ”Relation de l’Expédition suédoise de 1876 au Yénis

séi (voie de terre).”

H. W. Arnell, Om fenologiska iakttagelser i Sverige. I tidskriften:

Botaniska Notiser, 1877.
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H. W. Arnell, Journey to Sibiria. I tidskriften: Revue Bryologique.

1877.

Eugène Svedmark, Mikroskopisk undersökning afuralitporfyr från Vak

sala. Geologiska Föreningens i Stockholm förhand

lingar B. III. 1876.

Om granat i en kambrisk lerskiffer från Lemmings

torp, Motala socken, Östergötland. Geolog förenin

gens i Stockholm förh. B. III. 1877.

Angående universitetets vetenskapliga inrättningar och

samlingar, deras verksamhet oeh förkofran under läseåret

hafva af vederbörande prefekter lemnats följande uppgifter:

I Universitetets Bibliothek hafva, till följd af Kongl.

Maj:ts nådiga bref af d. 10 sistlidne November angående an

vändandet af det statsanslag, som blifvit beviljadt för anbrin

gande af värmeledning, betydande byggnadsarbeten denna vår

blifvit företagna, och hafvas de redan så långt framskridit, att

intet hinder synes vara att befara för den faststälda planens

utförande inom den i de derom uppgjorda entreprenadkontrak

ter faststälda tiden eller den 1 nästkommande Augusti.

Biblioteket har under läsåret blifvit ökadt med omkring

2,200 band, en mängd smärre skrifter, som ännu icke kunnat

inbindas, naturligtvis oberäknade, och är Accessionskatalog

för kalenderåret 1876 i vanlig ordning utgifven.

Af dupletterna har en samling af 2,348 band, hufvud

sakligen historisk litteratur, blifvit föryttrad till Elementar

Läroverket i Gäfle.

Utbytet med främmande Universiteter och andra veten

skapliga inrättningar af utgifna skrifter har fortgått, och dess

utom har bibliotheket genom K. Statistiska Centralbyrån i

Stockholm erhållit fortsättningar af utländska statistiska em

betsverks publikationer. Från Kongl. Universitetet i Christia

nia har genom dess Sekreterare, Öfver-Intendenten m. m. Chr.

Holst blifvit öfverlemnade de i Norge under det förflutna året

på offentlig bekostnad tryckta skrifter. Flera institutioner,

som icke stå i förbindelse om utbyte med Universitetet, hafva

dessutom hitsändt sina senast utgifna skrifter.

31 13
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Äfven af enskilda personers välvilja och frikostighet har

Bibliotheket fått röna flera prof. Ur sin aflidna högtförtjente

faders Rektorn och Ridd. af K. Nordstjerne Orden D:r Rudolf

Annerstedts efterlemnade boksamling har numera Professor

skan Elisabeth Annerstedt tillåtit ett urval af 200 volumer,

alla prydligt inbundna, hvarigenom samlingen af Classisk

Litteratur och Pædagogik blifvit completterad. Bokhandlaren

i Christiania Alb. Cammermeyer har likasom föregående år

hitsändt en mängd böcker och skrifter, tryckta under de si

sta åren i Norge.

Af enskilda arbeten kan här blott upptagas att vår be

römde landsman Kaptenen och Kommendören m. m. John Erics

son öfversändt sitt nyligen i New-York utgifna stora arbete:

”Radiant heat.”

Andra gåfvor hafva erhållits af Geheim-Rådet m. m. A.

F. Krieger i Köpenhamn, Grefve Paul Riant samt Herrar

Amussat och Gedroye i Paris, J. Stockwell i Philadelphia, O.

J. Reichel i London, Professor Russwurm i Reval, Herr Max

Vogel, Sekreteraren i Statistiska Central-Byrån D:r Elis Siden

bladh, Attachéen vid Beskickningen i Paris C. D. R. Sager,

Litteratören F. Schulthess m. fl.

För att icke nämna dispositioner, som icke ännu erhållit

fullständigt legal form, må blott erinras, att f. d. Ålderman

nen Riddaren af Kongl. Nordstjerne Orden Herr Jakob We

stin genom ett den 20 sistl. April dateradt och lagfaret te

stamente förordnat, att hela hans bibliothek säkerligen ett af

de betydligaste som någonsin af Svensk man blifvit samladt,

efter hans död skall tillfalla Universitetet.

Bibliotheket har dagligen hållits öppet för begagnande

endast med undantag för några afdelningar under några vec

kor af den nu pågående reparationen af nedre våningen. Om

kring 3,100 särskilda verk hafva emot lånesedel varit ut

lemnade utom Bibliothekshuset, 1,355 häften tidskrifter öfver

lemnade till Akademiska Läsesällskapet och Läkare-Föreningen

för att inom deras lokaler begagnas.
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På Akademiska Sjukhusets afdelning för invärtes sjuka

hafva under kalenderåret 1876 vårdats 473 sjuka (280 män

och 193 qvinnor). – Vid den medicinska kliniken hafva un

der läseåret 28 medicine kandidater tjenstgjort.

Sätra helsobrunn var under sistlidne sommar besökt af

1600 patienter deraf 1400 tillhörande allmogens klass, 200

ståndspersonernas. Såsom underläkare tjenstgjorde kandidaterna

A. Håkansson, O. Håkansson, Th. Hwass, K. Walther och

V. Arbman. Det under sistlidne vinter uppförda nya bonings

huset, som rymmer nära 200 personer, blef färdigt vid mid

sommartiden och kostade omkring 20,000 kronor. De genom

borrningsbolaget på 114 fots djup upptagna springbrunnarne

vid badhuset gåfvo under sommaren 43 kannor i minuten, och

hafva under hela vintern och våren runnit med något ökad ym

nighet. Omkring 12,000 fribad gåfvos de fattiga.

Å den Chirurgiska kliniken hafva under läseåret vårdats

353 sjuke, å den Obstetriska 88 barnaföderskor och å den Sy

philitiska 110 sjuke. Chirurgiska polikliniken har besökts af

2014 särskilde sjuke. 106 chirurgiska och 6 obstetriska ope

rationer hafva under samma tid å klinikerna utförts. Detta un

dervisningsmaterial har under året kommit 27 Medicine Can

didater till del, hvilka vid ofvannämnda klinik genomgått före

skrifven tjenstgöring. Chirurgiska instutionens samlingar hafva

under året icke vunnit någon nämnvärd tillvext.

Psychiatriska kliniken har under vårterminen varit besökt

af fyra Medicine Candidater, som vid universitetet ämnat aflägga

licentiatexamen. För tvenne bland dem har tjenstgöringen af

sett komplettering å den föreskrifna tiden.

Sjuktillförseln vid hospitalet har varit betydlig till följd af

det stigande behofvet af vård för sinnessjuke.

Vid den Anatomiska institutionen började dissektionsöf

ningarne i midten af September och hafva sedan med halfannan
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veckas afbrott under Julhelgen fortgått till slutet af Maj månad.

Under höstterminen hafva 67, under vårterminen 97 medicine

studerande deltagit i dem. Det stora och alltjemt ökade antalet

dissekanter beror thyvärr till ej ringa del derpå, att dissektions

materialet under detta likasom flere föregående år varit allt för

knappt. Dissektionerne blifva till följd häraf för hvarje disse

kant till skada och hinder för hans studier fördelade på flere

terminer, än nödigt vore.

Genom att till prosektorns boställsrum flytta den del af

samlingarne, som hittils haft sin plats i den största af de för

dem använda salarne, kunde denna sal förliden sommar inredas

till ett för de studerande afsedt och tillräckligt rymligt histo

logiskt arbetsrum, hvilket institutionen hittils saknat. Dess be

höflighet bevisas till fullo deraf, att under läseårets båda ter

miner omkring 80 studerande, fördelade i tvenne, under olika

timmar arbetande grupper deltagit i de praktiskt histologiska

studier, som der öfvats. Då emellertid de omnämnda boställs

rummen sedan flere år tillbaka varit använda dels för dessa

studier dels till histologiskt laboratorium och arbetsrum för lä

rarne, blef det i sammanhang med deras begagnande såSOm

samlingsrum nödvändigt att till ett dylikt laboratorium i stället

inreda det s. k. mindre dissektionsrummet och att till sjelfva

auditoriet under de från föreläsningar lediga timmarne förlägga

de præparationer af mindre partier, som förut företagits i detta

rum. Att utrymmet inom institutionens byggnad äfven med

denna anordning, hvilken dock prosektorn genom att sjelf be

gagna sin bostad när som helst kan göra omöjlig, numera är

särdeles knappt, torde häraf framgå. Då institutionens lika

knappa och icke ens för de nödvändiga löpande utgifterna till

räckliga årsanslag omöjligt kunnat bestrida de kostnader, som

den företagna omflyttningen och nyinredningen medförde, an

vändes dertill en gåfva af 1000 kronor, som Doktor A. F.

Regnell med sin vanliga välvilja och frikostighet redan förut

öfverlemnat till t. f. præfekten med uppdrag att ”begagna den

till något för det medicinska studiet nyttigt ändamål”.



28 Redogörelse för Upsala Universitet under läseåret 1876–77.

De anatomiska samlingarne hafva under året ökats med

69 större, i sprit uppsatta eller torkade samt ett betydligt antal

mikroskopiska præparater. Bland de förra förekomma: Skelett

af en Alligator (Champsa palpebrosus), kraniet af ett nyfödt

barn, af vaktmästar P. Lundberg monteradt å Beauchéne, skelett

af en åttaårig flicka hopsatt med silfvertråd och förvaradt i

sprit för att sålunda förekomma den missgestaltande inskrump

ning af de vid denna ålder ännu broskiga delarne af skelettet,

som vid den vanliga torra skeletteringen är oundviklig, samt en

ben- och en arm-modell af papier-måché, förfärdigade efter af

Prof. A. Pansch i Kiel utförda sågsnitt af frusna extremiteter

och inköpta för af Regnellska donationsfonden lemnade medel.

Till den mikroskopiska præparat-samlingen har förre amanuensen

Iv. Sandström öfverlemnat hela sin enskilda och på vackra

præparater särdeles rika samling. Af en gifvare, som önskar

förblifva okänd, har dessutom institutionen fått emottaga den

dyrbara och för dissekanterna särdeles nyttiga gåfvan af Prof.

W. Braunes större Topografiskt-Anatomiska Atlas.

Den Fysiologiska Institutionen har genom 1876 års Riks

dags frikostighet från och med innevarande kalenderårs början

kommit i åtnjutande af en väl behöflig tillökning af 1000 kro

nor till det årliga anslaget för materielen. Institutionens in

strumentsamling har under det till ända gångna akademiska

året blifvit förökad med åtskilliga instrumenter och apparater,

bland hvilka må nämnas Brondgeest's pansphygmograph, Don

ders cardiographe controleur, Eæner's apparat för mätning af

den fysiologiska tiden, några chronographiska stämgafflar, en

apparat för färgade skuggor o. s. v. Laborationsöfningarne

hafva, under närmaste ledning af en tillförordnad laborator, fort

gått efter samma plan som under de föregående åren med 16

laboranter under höstterminen och 10 under vårterminen. De

offentliga föreläsningarne hafva haft till föremål den vasomoto

riska apparatens funktioner och sinnesfysiologien.
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Vid den patologiska institutionen hafva de patologiskt

anatomiska och histologiska öfningarne på samma sätt som under

föregående läseår fortgått under ledning af prefekten och do

centen J. A. Waldenström. I densamma hafva under läseåret

deltagit 27 medicine kandidater och 23 med. studerande. På

institutionens obduktionssal hafva under samma tid 110 patolo

giska sektioner blifvit verkställda. Samlingarne, för hvilka ut

rymmet börjar blifva mycket trångt, hafva ökats med 38 i sprit

förvarade preparater jemte åtskilliga mikroskopiska samt kon

krementer. Dessutom har af institutionens medel en finare våg

blifvit inköpt.

Det farmakologiska museum, som förra året omordnades

efter ny plan, har i år till största delen försetts med nya eti

ketter och ny katalog, åt hvilket betydande arbete amanuensen

med stor flit egnat sig. Af gåfvor under året förtjenar att i

första rummet nämnas den, som blifvit öfversänd af förre lä

karen å S:t Barthelemy J. J. Molin och utgöres af en väl

vald och vårdad samling naturalier, till större delen spritlagda

ätliga frukter, skördade i Westindien. Smärre gåfvor äro lem

nade af hr kapitenen E. v. Goös, hr apotekaren A. Murray

samt grosshandlaren i Triest Luigi Stecher, som haft godheten

att till den större samling, han för två år sedan skänkte vårt

museum, nu bifoga bland annat Ostindisk kinabark och sarsa

parillaformer. Ett nytt glasskåp har anbragts i museirummets

öfre del till lindrande af trängseln i den otillräckliga musei

lokalen.

Vid laboratorium för medicinsk och fysiologisk kemi

hafva öfningarna fortgått under hela läseåret alla söcknedagar

för- och efter-middagar och hafva under höstterminen 34 och

och under vårterminen 38 laboranter begagnat sig af desamma.

Institutionens materiel har vidmakthållits, men icke undergått

någon nämnvärd förökning.
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Vid institutionen för allmän och analytisk kemi hafva

132 studerande, fördelade på fyra laborationsterminer, deltagit

i de dagliga laborationsöfningarne på instruktionsafdelningen,

hvilka i anseende till det stora antalet inträdessökande oafbrutet

fortgått från den 15 September 1876 till den 15 Maj 1877.

Af dessa 132 praktikanter hafva 111 (eller 84 procent) uppgifvit

sig ämna aflägga med. filos. examen. Det tillväxande antalet

inträdessökande torde inom kort göra en utvidgning af laborato

rielokalen nödvändig, ty den nödfallsåtgärd, som under de tvänne

senare åren vidtagits, att under mellanterminen uplåta institu

tionen till begagnande, torde ej länge utan skada kunna an

vändas, då institutionens lokal och materiel deraf skadas och

blott under sommarferierna kunna repareras och kompletteras.

Institutionens afdelning för vetenskapliga undersökningar har

besökts af blott 2 praktikanter, som ej afslutat sina examina,

hvilket förhållande synes häntyda på en beklaglig brist på in

intresse för sjelfständigt, vetenskapligt arbete. Icke desto mindre

har ett betydande antal vetenskapliga undersökningar utförts på

institutionen företrädesvis af dess tjenstemän samt docenterna i

kemi. Till införande i Öfversigt af K. Wet.-Akademiens För

handlingar hafva 19 uppsatser aflemnats, 1 till Geolog. Före

ningens i Stockholm förhandlingar; 1 större afhandling af Ad

junkten L. F. Nilson och 1 af Docenten O. Pettersson hafva

intagits i Upsala Vetenskaps Societets Acta. Vid institutionen

hafva för öfrigt utförts de arbeten, som erfordrats för gradual

afhandlingarne: "Analyser af svenska dioriter" af K. W. Öberg,

”Om naftalins klorföreningar” af Oskar Widman, ”Undersökning

af mineral, som innehålla sällsynta jordarter” af N. Engström.

Under sommarmånaderna 1876 afslötos arbetena med vatten

lednings införande i laborationslokalen. Institutionens förråd af

förbrukningsartiklar och kemikalier hafva såsom vanligt kom

pletterats, men inga nya instrument hafva anskaffats. Uppfö

randet i institutionens närhet af ett mindre stenhus för utveck

ling af illaluktande gaser har nyss börjat.
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Den mineralogisht geologiska institutionen.

Före allt annat, som kommit denna institution till del

under det förflutna året, bör med skyldig tacksamhet ställas

tvenne till institutionen förärade dyrbara kartverk, det ena For

selles geognostiska karta öfver Sverige, skänkt afjernkontoret

i Stockholm, det andra, erhållet af geologiska byrån i Stock

holm och utgörande hittills utgifna till Sveriges geologiska

undersökning hörande kartor och skrifter, med åtföljande

portfölj för kartornas förvarande.

Af det, som för institutionens samlingar kunnat erhållas,

förtjena i främsta rummet de meteorstenar att nämnas, hvilka

härröra från det märkliga meteorstensfallet den 28 Juni 1876

i norra delen af Örebro län nära Ställdalens station vid Frövi

Ludvika jernbanan. Genom benägen medverkan af Stationsin

spektoren Herr Sperling Gyllenkrook vid Ställdalen och Gruf

ingeniören Doktor Gustaf Nauckhoff vid Grängesberget be

kommos af de på nyssnämnda ställe fallna stenarna en hel och

oskadad sådan af en knuten hands storlek, äfvensom fragmenter

af en annan, som vid fallet blifvit sönderslagen i många större

och mindre stycken, träffade i en fördjupning i jorden af unge

fär 4 decimaltum i diameter med ett djup af 6–7 tum. Midt

emot hvarandra framstod0 i denna fördjupning, ett par tum

under ytan, tvenne jordstenar, mot hvilka den nedslående me

teoriten blifvit splittrad. Samtliga fragmenterna tillvaratogos

och vägde tillsammans 8 skålp. 40 ort. Ett mindre af dessa

afstods åt Tekniska Elementarskolans i Örebro samling, ett me

delstort har sedan blifvit lemnadt till Universitetet i Christiania.

En för den svenska petrifikatsamlingen behöflig tillökning

har vunnits genom en af Herr F. Dahlman i Ystad skänkt

samling af försteningar från kritformationen i Södra Skåne.

För samlingarna hafva vidare erhållits dels svenska mine

ralier och bergarter från åtskilliga ställen, dels sådana, hem

förda från Tyskland af Docenten L. E. Svedmark, bland

hvilka utmärkta af honom i Siebengebirge, vid Lacher-See och

i Nassau insamlade bergarter. Amanuensen G. Holm hemsände



32 Redogörelse för Upsala Universitet under läseåret 1876–77.

under en sistledne sommar företagen resa till Öster- och We

stergötland sviter af bergarter jemte petrifikater, hvilka blifvit

med institutionens samlingar införlifvade. För de samma hafva

ytterligare blifvit från Berlin och Göttingen talrika bergart

preparater för mikroskopiskt studium inköpta. För sådant stu

dium har jemväl ett mikroskop med tillhörande polarisations

apparat blifvit anskaffadt från Hartnack i Potsdam.

Under sistledna höst och vinter ordnade och bestämde

Amanuensen vid institutionen G. Holm, under oafbrutet arbete

och med en om ovanligt vetenskapligt intresse vittnande flit, så

väl de af honom föregående sommar för institutionen gjorda

samlingarna, som äfven flere delar af förut befintliga petrifikat

samlingar. Under våren har han såsom Letterstedtsk stipen

diat vistats i Norge för geologiska studier.

Slutligen har för institutionens medel och utan något bi

drag från annat håll anordnats praktisk undervisning under led

ning af Docenten L. E. Svedmark. Fortbeståendet för fram

tiden af sådan undervisning är dock ovisst, såsom beroende dels

af utrymme, hvilket redan i det närmaste saknas, dels ock af

den omständigheten, huruvida, såsom hittills, någon person fin

nes, som endast af nit för saken är villig att utan lön eller

arfvode närmast leda densamma. För vinnande af utrymme är

redan allt gjordt, som kan göras, sedan institutionens prefekt

redan för längesedan till förmån för den mineralogiskt-geolo

giska institutionen och till en del för den fysiska afstått allt,

det han såsom boställsinnehafvare i den s. k. kemiska bygg

naden haft att afstå. Erhållandet åter af en för nämnda un

dervisning lämplig person måste alltid komma att väsentligt

bero på möjligheten af att medel kunna beredas åt denne till

ersättning för hans arbete.

Den tillökning, Fysiska Institutionens instrumentsamling

under läseåret vunnnit, har hufvudsakligast bestått i de från

det astronomiska Observatoriet öfverlemnade Gaussiska och La

montska apparaterna, hvilka varit begagnade för uppmätning af
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de jordmagnetiska elementen och för detta ändamål komma att,

så fort ske kan, på nytt i ordning ställas.

I laborations öfningarne hafva under höstterminen deltagit

11 och under vårterminen 12 studerande, hvarjemte Doc Lin

deberg å fysiska kabinettet varit sysselsatt med undersökning af

värmeledningsförmågan hos metaller.

Beträffande Universitetets Observatorium torde följande

förhållanden förtjena att omnämnas.

Vid den meteorologiska afdelningen har verksamheten

fortgått på vanligt sätt och de många observatörerna i rikets

län hafva med oförminskadt intresse fullgjort sina åtagna uppdrag.

Bearbetning af åskväders observationerne i Sverige 1872–74,

verkstäld af Adjunkten Hildebrandsson, Docenten Hamberg och

Amanuensen Fil. Kand. Rundlund, har blifvit afslutad. En

Fransk resumé af dessa och de af Adjunkten Hildebrandsson

redan förut publicerade iakttagelserna af åskväder 1871 har på

begäran af Le Verrier skickats till honom och är måhända re

dan färdigtryckt i ”Atlas météorologique de l'observatoire de

PariS.”

De 3000 kronor, hvilka en af deltagarne i de under Pro

fessorn Rubensons nitiska ledning åren 1865–68 af 127 stude

rande anstälda meteorologiska timobservationerne, f. d. Docenten,

Grosshandlaren D:r Severin Axell till dessas publicerande friko

stigt anslagit, hafva vuxit till dubbla beloppet genom gåfvor

af fyra för vetenskaplig forskning nitiska personer, tvenne i

Stockholm, af hvilka den ene också varit deltagare i de nämnda

observationerne, och tvenne i Göteborg. Sedan genom enskilda

personers uppoffringar tryckningen sålunda kunnat med skynd

samhet bedrifvas, kommer detta arbete, som, i och för sig sjelft

af stor betydelse, serskildt är ett vittnesbörd om studerande

ungdomens i Upsala oegennyttiga intresse för vetenskaplig forsk

ning, att till universitetets stundande jubelfest på franska språ

ket utkomma.
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Undersökningarne öfver de högsta luftströmmarnes rörelser,

hvilka äro af stor betydelse för den teoretiska meteorologien,

hafva med ifver blifvit fortsatta. Icke mindre än 45 observa

torier och stationer i utlandet hafva för detta arbete anstält

och till Upsalas observatorium månadtligen insändt serskilda

iakttagelser enligt de formulär, som här blifvit tryckta och dem

tillsända. Till utgifvande af resultaten af dessa undersökningar

i form af ett kartverk med fransk text har af anslaget för

lärda verks utgifvande åt Adjunkten Hildebrandsson i nåder be

viljats 1200 kronor. Detta arbete, för hvilket Adjunkten Hil

debrandsson redan förlidne sommar på egen bekostnad företog

en resa till Köpenhamn, väntas blifva färdigt under sommarens

lopp och således, äfven det, till jubelfesten offentliggjordt.

Likaledes ernar Docenten Arnell, som företagit en bear

betning af de genom observatörerna i länen åren 1873–75

verkstälda iakttagelserne öfver de periodiska fenomenen i växt

och djurriket, till samma högtid publicera en på engelska för

fattad resumé af dessa så kallade fenologiska observationer, så

vida medel till tryckningskostnadernas bestridande kunna an

skaffas.

Af Bulletin météorologique mensuel de l'observatoire d’Upsal

är 8:de årgången tryckt och har, allt efter som tryckningen

fortgått, på vanligt sätt månadsvis blifvit med posten skickad

till vederbörliga orter i utlandet.

Förutom de ordinarie tjenstemännen hafva Fil. Kandida

terne N. G. Ekholm och S. Hjeltström med stort nit och in

tresse egnat sig åt meteorologiska arbeten vid observatoriet.

Observatoriets redan förut så talrika förbindelser i utlandet

hafva ökats och delvis blifvit närmare tillknutna genom de per

sonliga besök, som dess amanuens Docenten Hamberg under

sin vidsträckta resetur i Europa och Amerika gjort hos de me

teorologiska institutionernas tjenstemän och enskilda vetenskaps

idkare.

Genom till observatoriets bibliotek eller till dess prefekt

hufvudsakligen från utlandet öfversända böcker, har detta, såsom
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vanligt, vunnit en serdeles rik tillväxt. Vid ordnandet af bok

samlingen och utlåningen af böcker har ett oegennyttigt biträde

äfven detta år, såsom under tvenne föregående, lemnats af

Biblioteks Amanuensen Eneström, hvilken derjemte fortsatt och

afslutat granskningen af bibliotekets många manuskripter från

äldre tider.

Slutligen bör omnämnas, att på Konsistoriets af Kanslern

godkända förslag en gren af vetenskaplig verksamhet, som af

ålder tillhört observatoriet, nemligen den magnetiska, nu kom

mer att inympas på en annan institution. Det är bekant, att

Upsala observatorium ursprungligen blef ryktbart genom Celsii

och Hjorthers magnetiska observationer, medelst hvilka magnet

nålens dagliga variationer och dess perturbation af norrsken

blefvo upptäckta. Någon egentlig verksamhet i denna riktning

ägde dock icke rum den följande tiden. Först ungefär nittio

år derefter, eller 1836, blef genom inrättandet af ett magne

tometer-observatorium med Gaussiska apparater i Upsalas norra

slottstorn – ett af de första bland sådane sedermera flerestädes

öfver hela jordklotet anlagda – samt genom de studerandes lifliga

under halftannat decennium fortsatta deltagande i de der an

ställda, uti Gauss tidskrift publicerade observationer den mag

netiska verksamheten vid Upsalas observatorium ett föremål för

utlandets uppmärksamhet och bifall; och lades då grunden till

de vidsträcta förbindelser, hvilka observatoriet sedermera städse

underhållit och utvidgat. Genom konsistoriets ofvan nämnda,

af kanslern gillade beslut kommer nu i fråga varande obser

vationslokal i norra slottstornet med samtlige dess apparater,

äfvensom ett litet jernfritt hus på observatoriets tomtplats, att

hädanefter disponeras af fysiska institutionen. I sjelfva verket

har denna, som äger en i senare tider uppförd större jernfri

byggnad, genom utmärkta arbeten af Ångström och Thalén,

begge observatoriets forna alumner och nitiska tjenstemän, en

följd af år på ett för universitetet och fäderneslandet hedrande

sätt upprätthållit den magnetiska verksamheten, under det att

göromålen vid det nya observatoriet och den allt mera utvid
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gade meteorologiska verksamheten hindrat observatoriets personal

att fortsätta den magnetiska. Då det nu blifvit beslutadt, att

fysiska institutionen skall öfvertaga hela den magnetiska verk

samheten, sanktioneras derigenom blott, hvad som i sjelfva ver

ket redan i flera år varit förhållandet.

I Botaniska trädgården hafva under det förflutna året

åtskilliga större arbeten blifvit utförda, hvilka i väsentlig mån

bidragit till sagda institutions förkofran. Bland dessa torde i

främsta rummet böra nämnas en under sistlidne sommar utförd

grundlig reparation och delvis ombyggnad af växthuset, hvarvid

äfven en väl behöflig tillökning i detsammas utrymme kunnat

beredas och åtskilliga andra anordningar vidtagas, hvilka under

den förflutna vintern visat sig särdeles ändamålsenliga och till

växternas trefnad bidragande. Vidare har trädgården blifvit

delaktig af de stora fördelar, som den här i staden nu lyckligt

fulländade vattenledningen bereder, i det att ledningsrör blifvit

ej blott införda i institutionens bonings- och växthus, utan äfven

så i trädgården nedlagda, att vattning kan ske i nästan alla

dess delar. Slutligen må nämnas, att, efter skedd granskning

af bestämningarne, omläggning af de perenna växternas qvarter

påbörjats.

Såsom gåfvor har trädgården fått mottaga större samlingar

frön af hufvudsakligen perenna frilandsväxter från botaniska träd

gårdarne i S:t Petersburg och Lund, äfvensom rötter af lef

vande växter från sistnämnda ställe, sättqvistar af 25 pilarter

från Landbohöiskolen i Kjöbenhavn, 14 arter lefvande växter

från Svenska Trädgårdsföreningen, 12 dito från botaniska träd

gården i Kjöbenhavn samt smärre bidrag af lefvande växter

eller frön af Lektor N. J. Scheutz, Brukspatron Fr. Bergvall,

Akad. Adjunkten R. F. Fristedt, Adjunkten N. F. Ahlberg,

Kapten A. v. Goés, Herr J. F. Karlsson i Norrköping samt

Stud. C. Seth. Genom byte har äfven ett mindre antal nya

växter erhållits, hvarjemte från Tyskland inköpts frön af ungef.

200 arter.
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Botaniska museum har under årets lopp blifvit riktadt

med åtskilliga värderika bidrag. Sålunda har detsamma såsom

gåfva fått mottaga en stor och värderik samling af Ny-See

ländska såväl fanerogamer, som kryptogamer, hvilken hemförts

af Docenten S. Berggren och af Svenska Staten inköpts; vidare

en vacker samling arktiska hafsalger af Kgl. Wetenskaps-Aka

demien, ett antal indiska mossor från Botaniska museet i Kew,

exotiska mossor af Doktor Joh. Ångström, torkade växter och

frukter från S:t Barthelemy af D:r J. J. Molin genom Akad.

Adjunkten Fristedt, en vacker samling Skandinaviska Sphagna

af Hr K. F. Dusén samt smärre bidrag af frukter m. m. af

Professor C. M. Nyman, Kandidaten E. D:son Iverus samt Hrr

A. Th. Knös och J. F. Karlsson. Genom köp har förvärfvats

en större samling, hufvudsakligen skandinaviska, lafvar och

svampar, Thümen's Mycotheca universalis Cent. IV–VII och

Herbarium mycolog. 0ecnomicum fasc. VIII & DX, Rabenhorst's

Bryotheca europæa fasc. 27, Algen Europas dec. 242–48 och

Fungi europæi fasc. XXII, Cooke's Fungi Brittanici fasc. IV &

W, E. Fries Icones selectæ Hymenomycetum fasc. VIII–X,

Wittrock's & Nordstedt's Algæ Scandin. exsicc. fasc. I & II

samt smärre samlingar af exotiska svampar och mikroskopiska

præparat af sötvattensalger.

Zoologiska Institutionen. Zoologiska Museum har under

året blifvit riktadt med följande gåfvor: Af Medic. Doktor Ljung

gren 2:ne exempl. af Oidemia nigra och 1 dito af Striv li

turata från Gysinge i Upland; af Fröken E. Schenson en torn

svala; af Doktor C. A. Westerlund 1 ex. af Petromyzon

planeri från Ronneby; af Kand. K. A. Andersson 3 ex. af

Cobitis tænia och flera dito af Unio tumidus & pictorum; af

Jägmäst. Sigge Trysén 1 ex. af Ardea stellaris från Enkö

ping; af Medic. Doktor J. J. Molin en större samling fiskar

och kräftdjur från S:t Barthelemy; af Doktor C. R. Sundström

1 ex. af Mustela lutreola från Heinola i Finland; af Pro

fessor A. Almén 1 ex. af Loligo forbesii från Bohuslän; af
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Baron Carl de Geer en varietet af Helia hortensis från Wisby;

af Studeranden E. Hedell ett ovanligt stort exempl. af Snok;

af Studer. C. W. Forsstrand flere exempl. af Linnæa auri

cularia; af Docenten B. G. Nauckhoff 1 ex. af Falco gyr

falco och 1 dito af Garrulus infaustus från Dalarne; af Pro

fessor A. E. Nordenskiöld ett stycke af hud af Mammuth

från Sibirien och cranier af Ren och Storsjäl från Novaja

Semlja; af Grefve Gust. Hamilton en större hund; af Studer.

I. E. Iverus 1 ex. af Coluber flavescens från Schlangenbad

och flera ex. af Palaemon treillianus från Villa Franca; af

D0centen T. Tullberg 1 ex. af Lophius piscatorius från Bo

huslän; af Studer. K. F. Dusén flera ex. af Coregonus lava

retus & albula från sjön Sommen; af Docenten F. R. Kjell

man 1 ex. af Arvicola rufocanus från trakten af Nord-Cap;

af Docenten Jos. Lindahl en del fiskar, snäckor och kräftdjur

från N. Amerika, och bland dessa en blind fisk och en blind

kräfta från Mammuthhålan i Kentucky; af Lektorn och Rid

daren N. E. Forssell flera ex. af Apus cancriformis från

Skara; af Hr G. De Vylder en större samling insekter; inne

hållande 4000–5000 exemplar, till större delen skalbaggar

från Skåne; af Studer. A. A. Stecksén 1 ex. af skogsdufva;

af Kand. E. H. Arnström 1 ex. af Pernis apivorus; och af

Prof Lilljeborg en del fiskar, blötdjur, sötvattens-entomostra

ceer och insekter, hvaribland Colias hyale, från Skåne. –

Dessutom har genom köp förvärfvats åtskilliga naturalier, hvari

bland må nämnas flera ex. af Arvicola rutilus från Norska

Östfinmarken.

Zootomiska Laboratoriet. Detta laboratorium, som blifvit

grundlagdt genom den enligt Kanslersbrefvet af den 26 Maj

1876 åt detsamma i bottenvåningen i Gustavianska byggnaden

upplåtna och lämpligen inredda lokalen, och genom det i samma

Kanslersbref för en gång ur Akademiens reservfond beviljade

extra anslaget af 1000 kronor såsom arfvode åt en der under

nu tilländagångna akademiska år tjenstgörande Prosektor, och
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af 500 Kr. till materielens första uppsättning, har under

året varit flitigt begagnadt af Zoologiæ Studiosi, och har ge

nom den af den tillförordnade Prosektorn, Zoologiæ Docenten

T. Tullberg meddelade grundliga undervisningen utöfvat ett

vigtigt och gagneligt inflytande på det zoologiska studiet vid

detta Universitet. I laboratorierna derstädes hafva under höst

terminen 52 0ch under vårterminen 36 Studerande deltagit.

Laboratoriet har under den förra terminen hållits öppet från

d. 2:dra Oktober till den 30:de November, och under den sed

nare från d. 14:de Februari till den 15:de Maj, och under

denna tid varit tillgängligt för de studerande hvarje helgfri

dag från kl. 8 f. m. till 1 e. m. och från kl. 3 till 6 e. m.

Under denna tid hafva för de zootomiska samlingarnes räk

ning omkring 150 makroskopiska och 100 mikroskopiska prepa

rat derstädes blifvit förfärdigade. Följande gåfvor hafva till

laboratoriet blifvit förärade: Af Lektor N. C. Kindberg inelf

vor af Dromæus irroratus; af Docenten Hj. Théel och Stu

deranderne A. Sidner och C. M. Stenberg inre organ af en

11 fot lång Krokodil och af en Boa; af Konservator Hedström

inelfvorna af en Hystriæ cristata, en Lutra vulgaris och en

Phocæna communis; af Docenten Jos. Lindahl en ung Alli

gator och en Phrynosoma; af Kand. E. G. Arnström njurar

af Halichoerus grypus; af Amanuensen A. T. Hvass en Igel

kott; af Konservator Kolthoff en Bläckfisk och 2:ne ex. af

Trigla gurnardus; och af Studer. C. W. Forsstrand en

huggorm.

Universitetets Myntkabinett har emottagit följande gåfvor:

af Svenska Akademien, dess minnespenning öfver Rosenstein;

af K. Vetenskaps Akademien, dess minnespenning öfver Car

lander; af Prof. Ludvig Annerstedt, 7 nyare finska mynt

(4 i silfver, 3 i koppar); af Doc. Cl. Annerstedt, 5 svenska

kopparmynt, 4 danska smt, 1 medalj, 1 holländskt Smt, 11

kmt, 2 franska smt, 2 kmt, 2 engelska smt, 2 kmt, 1 itali

enskt kmt, 2 ryska kmt, 1 amerikanskt kmt; af Stud. F. G.

Björk ett anglosachsiskt mynt, af Med. Kand. O. W. Sun
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delius, en Gustaf I:s mark 1543; derjemte har prefekten ur

den Marklinska samlingen lemnat 35 äldre svenska mynt, 1

plåtmynt, 3 hålpenningar, 94 danska, 33 schweitziska, 34 ty

ska, 3 franska, 26 spanska, 18 portugisiska, 5 neapolitanska,

1 påfligt, 1 sardinskt, 1 brasilianskt och 10 antika mynt och

skall vidare ur nämda samling aflemna hvad Myntkabinettet

kan befinnas sakna: Genom köp och byte har Myntsamlingen

förvärfvat: Svenska mynt: Gustaf I. Rdr 1544, 45. */, rdr

1545; 8 öre 1557; mark 1537, 39, 42; */, mark 1537, 38;

2 öre 1539, 58; Erik XIV: mark 1567, revalsöre 1566; Jo

han III: 4 öre 1573, 92; Sigismund: rdr 1594; Carl IX:

5 mark guldklipping 1610, 4 mark 1605; Gustaf II Adolf:

*/, öre 1626; Johan af Östergötland: 4 mark 1615; Christina:

rdr 1641, 45; */, rdr 1643, 46; */, rdr 1643, 44; öre 1633,

36, 53; */, öre 1636, 40; pommersk rdr 1642, riga-solidus

1635, 41, 44, 46–51, liffländsk solidus 1647–53; Carl X

Gustaf: 2 mark 1659, riga-solidus 1657, 58, 60, liffländsk

solidus 1655; Carl XI: 2 dukat 1661, dukat 1666, Stralsunds

dukat 1677, 2 mark 1671, 89, 90, 96, mark 1693, 5 öre

1691, 4 öre 1669, 82, öre 1667, 73, 81, 83, 88, pommersk

*/, rdr 1689, */, rdr 1689, */, rdr 1691, 2 sch. 1667,

70, "/s rdr 1690, Bremens */10 rdr 1667–69, */, rdr 1682,

riga-solidus 1661, 64, revals- 4 öre 1667, 70, 2 öre 1668,

öre 1668, 73, 74; Carl XII: 4 mark 1705, 2 mark 1702,

11; 4 öre 1716, öre 1710, */, pommersk rdr 1697; plåtmynt

daler 1713, daler 1716; Fredrik I: rdr 1726, 10 öre 1741,

5 öre 1738, öre 1730, 36, Wismars 3 pfennig 1751, plåt

mynt 1721, 1742, 1750; Adolf Fredrik: rdr 1763, 5 öre

1760; plåtar 1741, 1749, 1756; Gustaf III: 3 daler 1772,

rdr 1780, 83, 88, 91, "/, rdr 1787, */ rdr 1779; Gustaf

IV Adolf: rdr 1795, 97, */, rdr 1802, 06, 08; Carl Johan:

rdr 1825, 35, 36. "/, rdr 1832, */ rdr 1832, 44, "/, rdr

1835, */10 rdr 1836; Oscar I: 50 öre 1862, samt af utländ

ska: 51 antika mynt, 1 spanskt af Ferdinand och Isabella,

en penny af Edvard II, 1 pd sterling, samt åtskilliga nya

ste svenska silfver- och kopparmynt.
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Under året har den rika samlingen af svenska och ro

merska mynt samt större delen af de moderna europeiska myn

ten blifvit ordnad. Ett oafvisligt behof är dock för samlin

gens ändamålsenliga ordnande, att ökadt utrymme beredes.

Den Nordiska fornsakssamlingen har under året fått

mottaga följande gåfvor: af Amanuensen Lindal: en gammal

jernskodd skomakareläst 1672; af Stud. H. G. O. Söderbom:

en jernyxa från medeltiden; af Universitetets mineralogiskt

geologiska samlingar: en stenyxa med skafthål; af en onämd:

en sigillstamp af stål; från Universitetets räntkammare: Fin

ska Nationens i Upsala sigillstamp af stål.

Till samlingen har inköpts en stenyxa med skafthål; en

gammal senapsqvarn af täljsten; en stenyxa med skafthål; 3

stenyxor med skafthål.

För Museum för bildande konst har under året såsom

hjelpmedel för undervisningen i konsthistoria, som åtnjutits af

28 studerande, inköpts ”The Pitti Palace,” utgörande samling

af fotografier efter de bästa taflor i Palazzo Pitti, ”Die Klas

siker der Malerei,” en samling fotolitografier utgifna af Krell

i Stuttgart samt ”Canovas Works.”

I Ritskolan har undervisningen under t. f. Ritläraren B.

Lignells sjukdom i tvenne terminer skötts af Ritläraren vid

Upsala Högre Elementarläroverk, C. G. Holmgren, hvarvid

läroverkets ritsal varit benäget upplåten till begagnande af

Universitetets elever.

Det Akademiska Kapellets bibliothek och samlingar hafva

tillökts med flera värderika verk, såsom dels fortsättningen af

den af Bach-Gesellschaft i Leipzig under utgifning varande

stora uplagan af Seb. Bachs Werke, dels nya partiturer och

stämmor till flera arbeten af Beethoven och Mendelsohn i den

af Breitkopf & Härtel föranstaltade nya uplagan af dessa mä
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stares samlade verk. Bland annat ur den nyare musiklitte

raturen, hvarmed samlingarna blifvit riktade, må nämnas: af

Gade partitur och stämmor till kantaten Zion och Novelletter

för stråkorkester, af Norman en med komponistens tillåtelse

förvärfvad afskrift af partituret till hans otryckta komposition

för solo, kör och orkester till den gamla hymnen till Birgitta:

”Rora rorans bonitatem.” – Kapellets verksamhet har i lik

het med under föregående år varit egnad dels åt det sjelf

ständiga uppförandet af symfonistiska arbeten, dels åt ackom

pagnemang af större eller mindre sångverk. I det firande af

Beethovens 50 årsdag, som öfverallt i den musikaliska verlden

ägt rum, har det akademiska kapellet deltagit genom anord

nandet af en musikafton, då endast Beethovenska kompositio

ner utförts.

Vid den gymnastiska institutionen hafva under det för

flutna akademiska året inga nämnvärda förändringar inträffat.

I gymnastiköfningarna hafva deltagit under höstterminen 151

och under vårterminen 99 studenter.

De vid universitetet närvarande studenternes antal har

vid katalogernas utgifvande under höstterminen utgjort 1,451,

af hvilka 361 uppgifvits tillhöra den teologiska fakulteten,

142 den juridiska, 172 den medicinska och 776 den filoso

fiska, och under vårterminen 1,395, af hvilka 365 uppgifvits

tillhöra den teologiska fakulteten, 147 den juridiska, 182 den

medicinska och 701 den filosofiska. Under läseåret hafva

inskrifvits 267. De med döden bortgångnes antal har ut

gjort 13. Examina hafva aflagts inför teologiska fakulteten:

teologie kandidatexamen af 4, teoretisk teologisk examen af

51 och praktisk teologisk examen af 51; inför juridiska fa

kulteten: juris licentiatexamen af 1 och juris kandidatexamen

af 5; inför medicinska fakulteten: medicine licentiatexamen

af 7 och medicine kandidatexamen af 22; inför filosofiska fa

kulteten: filos. licentiatexamen af 6, filos. kandidatexamen af
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47, teologico-filosofisk examen af 17, juridico-filosofisk exa

men af 7. Dessutom hafva 3 aflagt examen till Konungens

kansli, 11 till rättegångsverken och 20 förberedande examen

för de begge sistnämnde. Akademiska disputationer, som efter

vederbörlig pröfning godkänts, hafva blifvit utgifna och för

Svarade af:

Karl Johan Warburg, Fil. Lic. Det Svenska Lustspelet under fri

hetstiden. En litteraturhistorisk studie.

Karl Reinhold Geijer, Fil. D:r. Huru förhåller sig Leibnitz Meta

fysik till de första förutsättningarne för möj

ligheten af praktisk filosofi?

Sven Dahlgren, Fil. D:r. De imaginibus Aeschyli. 1.

Ivar Afzelius, Jur. Kand. Om Cession af fordringar enligt Svensk

Rätt.

Simon Johannes Boëthius, Fil. Lic. Om Svenska Högadeln under

Konung Sigismunds regering. 1.

Theodor Malmberg, Fil. Lic. Le Passe-Temps Michault. Fransk

dikt från det femtonde århundradet efter tvenne

handskrifter å Kongl. Bibliotheket i Stockholm för

första gången utgifven. Bidrag till kännedomen

om det franska språkbruket under det femtonde

århundradet.

Oskar Widman, Fil. Kand. Om Naftalins Klorföreningar.

Klas Ahlner, Fil. Kand. Bidrag till kännedomen om de Svenska

formerna af algslägtet Enteromorpha.

Hjalmar Sandberg. Fil. Kand. Giuseppe Giusti. Hans lif och dikt

- ning. 1.

Konrad Ahlén, Fil. Lic. De Subjectis rei apud Ciceronem cum ver

bis quæ actionem significant conjunctis.

Thure Annerstedt, Fil. Kand. Svenska väldet i Livland 1564–1570.

J. Robbert, Fil. Kand. TA AIIAE AETOMENA Psalmorum expli

cata.

Per Vollrath Sebastian Tham, Med. Lic. Om Tetanus Traumaticus.

Magnus Bernhard Swederus, Fil. Kand. Botaniska Trädgården i

Upsala 1655–1807. 1.

E. Ludv. Edström, Fil. Lic. La Passion du Christ. Poéme Proven

gal d'après un manuscrit inédit de la bibliothè

que de Tours traduitet accompagné d'un exposé

grammatical.
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J. O. Klintberg, Fil. Kand. De formis enunciationum Condiciona

lium apud Tacitum.

Lawrence Heap Åberg, Fil. Lic. Om Familjens begrepp och väsent

ligaste grundformer.

Erik Gabriel Arnström, Fil. Kand. lakttagelser rörande bistrålarnes

byggnad hos några af våra Svenska foglar.

Ossian Berger, Fil. Lic. Om arfsrätten till Sveriges och Norges riken.

Anton Bernhard Blomberg, Fil. Kand. Bidrag till kännedomen om

Central-Asiens Fysiska Geografi, förnämligast

med afseende på de senaste uptäckterna.

Per Gustaf Samuel Jacobsson, Fil, Lic. De usu sententiarum fina

lium Thucydideo.

Thure Fredrik Kylander, Fil. Kand. Sextus Propertius. En litte

raturhistorisk studie. 1.

Nils Engström, Fil. Kand. Undersökning af några mineral, som in

nehålla sällsynta jordarter.

Adolf Gotthard Noreen, Fil. Lic. Fryksdalsmålets ljudlära.

Ernst Pfannenstiel, Fil. Kand. Bidrag till teorien för de liniära

- differentialeqvationerna med två variabler. 1.

Jakob Eriksson, Docent vid Lunds Universitet. Om Meristemet i

dikotyla växters rötter.

Oskar Klockhoff, Fil. Lic. Partalopa Saga, för första gången utgifven.

Johan Edward Söderberg, Fil. Lic. Utskottsmötet 1651 och Riks

dagen 1652.

Siæten Gabriel von Friesen, Fil. Kand. Studier öfver de negativa

Kvantiteterna.

J. A. Eriksson, Fil. Kand. De Syntaxi Andocidea quæstiones.

Hjalmar Barkén, Fil. Kand. Fritz Reuter, hans lif och diktning.

Carl Anton Rundlund, Fil. Kand. Om Robinsons Anemometer.

August Vilhelm Lundberg, Fil. Kand. Försök till framställning af

lagarna för Intensiteten i Franskan.

Knut Erik Broman, Fil. Kand, Om Konvergensen 0ch Divergensen

af Kedjebråk.

B. Kr. Grenander, Juris utriusque Lic., vice Häradshöfding. Om de

folkrättsliga vilkoren för rätt att i krig betrak

tas och behandlas som soldat.

Johan August Ekman, Teol. Kand. Likheten emellan Esaias Kapp.

40–66 och Jeremias, betraktade med hänsyn

till frågan om de förres ursprung.

N. J. A. Nilsson, Fil. Kand. De rerum dispositione apud ÄEschinem

Oratorem Atticum, Commentatio. 1.
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Ernst Carlson, Fil. Lic. Om Karl XII:s vistelse i Sachsen 1706–7,

med särskild hänsyn till det Nordiska krigets

inverkan på Spanska tronföljarstriden.

Till firande af 50:de årsdagen af Sveriges och Norges

förening utfärdade studentkorpsen inbjudning till insamling af

bidrag till en fond, hvilkens afkastning i första rnmmet skulle

användas till ett årligt stipendium, hvars innehafvare borde

från början af September det år, han blifvit utnämnd, till

slutet af Maj derpå följande år uppehålla sig i Norge för att

företrädesvis vid dess universitet studera Norska nationens

politiska, kyrkliga rättsliga eller ekonomiska förhållanden eller

ock dess språk och litteratur. Stipendiaten skulle utnämnas

af det akademiska konsistoriet, sedan efter skedd ansökning

trenne sökande blifvit af valmän från de särskilda nations

föreningarna genom val inför universitetets rektor på förslag

uppförde. De insamlade medlen hafva enligt den plan, som

vid inbjudningen tillkännagafs, blifvit af studentkorpsen öfver

lemnade till universitetets förvaltning. Sedan fonden vuxit

till föreskrifvet belopp, har stipendiet, som benämnes ”Fjerde

November stipendiet,” nu för första gången kunnat utdelas.

Till stipendiat har det större akademiska konsistoriet i öfver

ensstämmelse med valmännens förslag utnämnt filosofie licen

tiaten Oskar Klockhoff. -

Jemfördt med det närmast föregående läseåret visar det

sist förflutna ingen anmärkningsvärd förändring i antalet af

närvarande och nyinskrifne studenter. I de studerandes för

delning på de särskilda fakulteterna är olikheten något större.

Förhållandet visar sig af följande öfversigt.

alla T. F. J. F. M. F. Filos. F.

H. T. 1875 1,467 336 141 157 833

V. T. 1876 1,386 356 136 152 742

H. T. 1876 1,451 361 142 172 776

V. T. 1877 1,395 365 147 182 701

De inskrifnes antal utgjorde under det närmast föregående

året 263 och under det sist förflutna 267. Häraf synes att
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tillökningen i förhållande till hela antalet varit störst inom

den medicinska fakulteten, och att inom den filosofiska fakul

teten minskningen svarande mot tillväxten inom alla de öfriga

fakulteterna icke varit ringa. -

Det läseår, för hvilket en kortfattad redogörelse nu blif

vit lemnad, är det sista, som afslutas inom det fjerde århun

dradet efter universitetets stiftelse. Minnet af denna och af

de fyra århundraden, som derefter förflutit, skall högtidligen

firas i början af nästkommande September månad. Vid den

stundande festen tillkommer det universitetet att söka gifva

ett värdigt uttryck åt sin uppfattning af den förgångna tidens

betydelse för den närvarande och den kommande. Men äf

ven vid blotta erinringen om det förestående tidskiftet må

universitetets medlemmar upplyfta sina hjertan till Herren,

från hvilken all god gåfva kommer, och tacka Honom för de

rika välsignelser, genom hvilka det verk, som under tider af

mycken oro och svåra strider börjades och icke alltid kunde

hålla sig uppe, kommit till stadga och vunnit förkofran.

Upsala i Juni 1877.

C. Y. Sahlin.

Kongl. Universitetets n. v. Rektor.
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Theologiska Fakulteten: Prof. C. A. Torén: vårterminen Ho

miletik (4 timmar i veckan). – Prof. C. A. Cornelius: v.t. Me

deltidens Kyrkohistoria, h. t. Reformationens historia (4 t.). – Prof.

C. A. Hultkrantz: v.t. Dogmatik (2 t.), Moraltheologi (2 t.) –

Prof O.F. Myrberg: v. o. h. t. Esaias (2 t.), v.t. 2:a Brefvet

till Timotheus (2 t.), h. t. Romarebrefvet (2 t.). – Prof. M. Jo

hansson: h. t. Dogmatik (4 t.). – Adj. M. Johansson: v.t.

Svensk Kyrkorätt (4 t.). – Adj. K. H. G. v. Schéele: v.t. de pro

testantiska Kyrkornas och Sekternas symboliskt faststälda Lärosystemer

(4 t.), h. t. 3dje årgången af kyrkoårets Evangelii-perikoper (2 t.),

leder de homiletiska och deklamatoriska öfningarna (2 t.). – Adj E.

G. W. N. Rudin: v.t. Gamla Testamentets bibliska historia (2 t.),

h. t. Jesu Lefverne (2 t.), v. o. h. t. leder de Katechetiska öfnin

garna (2 t.). – Doc. G. Jakobsson: v, t. Evangel. Perikoperna i

Jesu Bergspredikan (2 t.), leder de homiletiska och deklamatoriska

öfningarna (2 t.).

Juridiska Fakulteten: Prof H. L. Rydin: h. t. Sveriges Re

geringsform (4 t.) – Prof. E. V. Nordling: v.t. Svensk Konkurs

rått (4 t.), h. t. Förmögenhets-rätt (4 t.). – Prof I. S. Landt

mans on: v. o. h. t. Juridisk Encyklopædi (4 t.) – Prof. P. S. L.

Annerstedt: v.t. Civilprocess (4 t.). – Prof C. G. Hammar

skjöld: h. t. Nationalekonomi (2 t.), Skiftesstadgan (2 t.) - Adj.

C. G. Hammarskjöld: v. t. Nationalekonomi (4 t.). – Doc. J.

Hagströmer: v. o. h. t. Svensk Straffrätt (4 t.). – Doc. I. Af

zelius: Svensk Processrätt (2 t.).

Medicinska Fakulteten: Prof. O. Glas: v.t. Speciel Pathologi

och Pharmakodynamik (2 t.), h. t. Spec. Pathol och Therapi (2 t.),

v. o. h. t. Medicinsk Klinik (3 t.), Klinik och Poliklinik (3 t.) -

Prof. C. B. Mesterton: v.t. Speciel Chirurgi, h. t. Gymækologi
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(4 t.), v. o. h. t. Chirurgisk Poliklinik (6 t). – Prof. P. Hedenius:

v. o. h. t. Speciel pathologisk Anatomi (2 t.), Liköppningar med pa

thol. demonstrationer (4 t.), öfvervakar de patholog.-histologiska öfnin

garna. – Prof. A. Almén: v.t. Physiologi, h. t. toæikolog. Chemi

(4 t.), v. o. h. t. öfvervakar de dagliga Laborations-öfningarna. –

e. o. Prof. N. G. Kjellberg: v. t. Sinnessjukdomarnes diagnostik

och therapi (2 t.). – Prof. A. F. Holmgren: v. o. h. t. Physio

logi (4 t.), leder dagligen öfningarna å physiol. Laboratoriet –

Prof. O. Hammar sten: h. t. leder de dagliga Laborationsöfnin

garna i medicinsk Chemi. – Adj R. F. Fristedt: v.t. Medicinsk

Chemi (2 t.), demonstrerar Medicinalväæter, h. t. Pharmakologi (2 t.).

– Adj. E. C. H. Clason: v. o. h. t. Deskriptiv Anatomi (2 t.),

v.t. Histologi, h. t. de cerebro-spinala organernas och nervernas peri

feriska ändningssätt (2 t.), v. o. h. t. leder Dissektionsöfningarna. –

Adj. F. J. Björnström: h. t. Sinnessjukdomarne (2 t.), medicinsk

Diagnostik (2 t.). – Adj. J. Björkén: v. o. h. t. håller chirurgisk

och obstetrisk Klinik (6 t.). – Adj. O. Hammarsten: v.t. leder

de dagliga Laborationsöfningarna. – Doc. J. A. Waldenström:

leder de patholog.-histologiska öfningarna (4 t.). – Med. Kand. J. G.

Edgren: leder dagligen de physiologiska Laborationsöfningarna.

Philosophiska Fakulteten: a) Humanistiska Sektionen: Prof.

S. Ribbing: h. t. Anthropologi (4 t.). – Prof. W. E. Svedelius:

v, t. valda delar af Sveriges historia, h. t. Danmarks Statsrätt (4 t.).

– Prof. C. R. Nyblom: v.t. Franska Poesiens historia (4 t.) –

Prof. J. Th. Hagberg: v. t. Italienska språkets Formlära under

tolkning af Astolfs resa till månen i Ariosto's Rasande Roland, h. t.

valda stycken ur Cervantes Don Quijote (4 t.). – Prof. E. Löfstedt:

h. t. Pausanias beskrifning af Athens Akropolis (2 t.), Aeschylos tra

gedi Perserna (2 t.). – Prof. F. W. Häggström: v.t. Romerska

Antiqviteter (2 t.), Horatii Sånger (2 t.), h. t. Taciti Historiæ (4 t.).

– Prof. J. T. Nordling: v. o. h. t. Ijöbs bok (2 t.), Koranen (2 t.).

– Prof. C. G. Malmström: h. t. Sveriges historia under Gustaf I

och hans söner (4 t.). – Prof. M. B. Richert: h. t. Svenska språkets

Ordförråd (4 t.). – Prof. J. A. Josephson: Musikens historia v. o. h. t.

(1 t.), Kapellöfningar (1 t.) – Adj. F. G. Afzelius: Grekiska Philoso

phiens historia (2 t.). – Adj. S. F. Hammarstrand: v.t. Ro

merska Statsförfattningens historia (4 t.) – Adj. L. Edman: v. t.

valda stycken ur Forntyskan (2 t.). – Adj. P. A. Geijer: v.t. les

Précieuses Ridicules af Molière (2 t.), h. t. Dante's Comedia (2 t.),

Frankrikes Litteratur under Reformations-tidehvarfvet (2 t.). – Adj.



Offentliga Föreläsningar och Öfningar under året 1877. 3

–A. M. Alexanderson: v.t. Demosthenes tal mot Leptines (4 t.),

dh. t. Grekiska Statsantiqviteter (2 t.). – e. o. Adj. A. Frig ell: v.

o. h. t. 10:de boken af Dionysii Halicarnassensis Romerska historia,

jemförd med Livii 3dje bok (2 t.), Horatii Satirer, derefter Pro

pertii Elegier (2 t.). – Doc. J. M. Sundén: v.t. Cicero's de Fini

bus bonorum et malorum, derefter den grekisha och latinska Verbal

böjningen (2 t.). – Doc. H. Edfeldt: v.t. Ethik, h. t. Rätts

philosophi (4 t.). – Doc. A. Erdmann: v. t. Lassens Anthologia

Sanscritica (2 t.). – Doc. O. J. Alin: h. t. Trettiåriga kriget (2 t.).

– Doc. M. F. Lundgren. v.t. valda sånger ur den Poetiska Ed

-dan (4 t.). – Doc. L. M. Wærn: v. t. Anthropologi (4 t.). – Doc.

F. A. Tamm: v. t. Sanskritspråkets första grunder (2 t.).

Philosophiska Fakulteten: b) Mathematiskt-Naturvetenskap

liga Sektionen: Prof. W. Lilljeborg: v. o. h. t. Sveriges Kräftdjur

(4 t.). – Prof. L. E. Walmstedt: v.t. Mineralogi (4 t.).– Prof. H.

T. Daug: h. t. Integralkalkyl (4 t.). – Prof. T. R. Thalén: v. t.

Magnetism och Elektricitet, h. t. allmän Physik och Hydrostatik (4 t.),

leder de physikaliska Laborationerna. – Prof. P. T. Cleve: v.t.

Oorganisk Chemi (2 t.), Organisk d:o (2 t.), h. t. Oorganisk Chemi

(4 t.). – Prof. C. G. Lundqvist: v. o. h. t. Dynamik (4 t.) –

Prof. T. M. Fries: h. t. Värtphysiologi (4 t.) – Adj. HSchultz:

v. o. h. t. Perturbationstheoriens principer (2 t.), v. t. Astronomiens

Elementer (2 t.), h. t. Sphærisk Astronomi (2 t.). – Adj. T. M.

Fries: v. t. Väætphysiologi (4 t.). – Adj. G. Dillner: v.t. Dif

ferential- och Integral-kalkyl (2 t.), Qvaternkalkyl (2 t.), h. t. Ellip

tiska Funktionerna (2 t.). – Adj. L. F. Nilson: v. o. h. t. leder

Laborationerna i analytisk Chemi. – e. o. Adj. H. H. Hildebrands

son: v. o. h. t. handleder vid de Meteorologiska arbetena (dagligen).

– Doc M. Falk: Algebraisk Analys (2 t.). – Doc. T. Tullberg:

leder öfningarna å Zootomiska Laboratoriet. – Doc L. E. Sved–

mark: h. t. Petrographi (4 t.), v. o. h. t. leder de praktiska öfnin

garna vid Mineral-geologiska Institutionen.
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